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ഹസ്ത ഠാ 

ഭൂമശാ സ്ര ൦ 
രങ്ദാഠ രാഗഠ 

അഭ്വപ്യായം 1 

അതലാന്ത ക“സമുദ്രം 

ഹിന്തു സമുദ്രതടപ്രദേശങ്ങളായ ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്ക, ആ 

 സ്രേലിയ എന്നീ രാജ്വങ്ങളെപ്പററി നിങ്ങഠം പറിച്ചുകഴി 

ഞ്ഞുവല്ലെ. ഈ പൃസ്പുകത്തില്, അത ലാന്തിക്” സമ്ദ്രതടപ 

ദേഠാങ്ങളായ വടക്കെ ആ്യമരിക്കയേയും തെക്കെ. അമേരിക്ക 

യേയും പററി പഠിക്കാം എന്നാല് അമേരിക്കയില് പ്രവേ 

ഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പു, അമേരിക്കയുടെ സവ്വാഭിവൃദ്ധികഠംക്കും 

ആധാരമാ യിക്കിടക്കുന്ന അത ലാന്തിക”  മഹാസമദ്രത്തി 

ന്െറ സ്വരൂപ ജ്ഞാനം ഉ.ണ്ടഠയിരിക്കേണ്ടതു” അത്വാവശ്വമാ 

ണു, അതുകൊണ്ടു, ഒന്നാമതായി, ഈ വമ്ദ്രത്തിന്റ 

.സ്ഥിതിയേയു൦, ഇവിടെയുള്ള കാറ൨കളേയും പ്രവാഹങ്ങളേ 

യുംപററി പയ്യാലോച്ചിക്കാം. 

മഹാസമുദ്രങ്ങളല്വെച്ചു' ഏററവും വലിയതു ശാന്ത 

 സമുദ്രമാകുന്നു. അത് ലാന്തിക” സമുദ്രം വലുപ്പും കൊണ്ടു രണ്ടാ 

 മൃതായി നില്ക്കും. ഈ സമുദ്രത്തിനു രാന്തസമ്ുദ്രത്തിന്െറ 

_പകുതിമാത്രമേ വല്പ്പുമുള്ള. ത്തൃഴമാണെങ്കില് ശരാശരി രണ്ടു 

നഠഴികയില് ക്ടൂടുതല് കാണുകയില്ല. എന്നാല് ഈ അത" 

ലാന്തിക്സമുദ്രത്തിനാണു മറൊല്ലാ മഹാസമുദ്രങ്ങളേക്കാ€ം 
പ്രാധാന്വ്യം സിഭ്ധിച്ചിട്ട ള്ളതു”. നാവികപഥങ്ങളെ ര 

രം 
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' അത'ലാന്തിക്സമദ്രം__കാറ൨കഠാം 9 

പ്പെടത്തീടടു മ ഭൂഗോളുപടം പരിശോധിച്ചുടനാക്കുന്നതായാ 

തല് ഈ സംഗതി പ്രത്യക്ഷമാകും. കവറ്റുല്സഞ്ചാരം ജഇത്രമാ 

ത്രം അധികരിച്ചു നടക്കുന്നതാ യിമറെറാരു സമുദ്രത്തിലും കാ 

ണുകയില്ല. ഇതിനുള്ള. കാരണമെന്തായിരിക്കും? അത”ലാ 

നത്തിക”സ മു ദ്രത്തിന്റെ ഉത്തരാഭാം യൂറോപ്പ്പിന്േറയും വടക്കെ 

അമേരിക്കയുടേയും മഭ്ധ്യാണു” കടക്കുന്നതു”. വ്യവസായ 

വാണിജ്വങ്ങളു. ടെ വിപുല ത കൊണ്ടും, വൈദവംകൊണ്ടും, രാ 

ഷ്ലരീയശക്തികൊണ്ടും, ഭൌതിക പരിഷ്ടരാരം കൊണ്ടും ലോക 

സമക്ഷത്തില് ഈ ഉണ്ടു ട്രചണങ്ഡെങ്ങറാക്കുള്ള സ്ഥാണം അസ്വ്യാ 

ദ്ദശമാകന്നും അതുകൊണ്ടു” ഈ രാജ്യങ്ങഠം തമ്മില് നടന്നു 

വയന്ന നാനാതരങ്ങകളുായ എടവാടുകറംക്കു കയും കണക്കുമ। 

ല്ല, ഈ എടവാടുകളെല്ലാം അത'ലാന്തിക്” സമുദ്രത്തില് കൂടി 

യാണു” ഹടന്നുവരുന്നതും. അതാണു” ഈ സമുദ്രത്തില് കപ്പല് 

സഞ്ചാരം ഇത്രമാത്രം വദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നള്ള കാരണം. 

ഹി ത്തൂസമുദ്രത്തിന്േറയും ഭരത 'ലാന്തിക് . സമുദ്രത്തി 

.നേറയും സ്ഥിതി വ്വത്വയാസത്തെ പടത്തില് നോക്കി മനസ്സി 

ലാക്കുക അത ലാന്തിക”സമുദ്രത്തിന്െറ വടക്കുഭാഗം ഉത്തര 

യബ്രുവസമുദ്രത്തോടും തെക്കുഭാഗം ഭക്ഷിണധ്രവസമദ്രത്തോടും 

സംയോജിച്ചു കിടക്കുന്നതൃുകൊണ്ടു” ഈ സമുദ്രത്തിലെ കാറ 

കളും പ്രവാഹങ്ങളും ഹിന്തുസമ്ദ്രത്തിലുള്ള വയില് നിന്നു പല 

വിധത്തില് വൃത്ൃസ്ത പ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു. 

1. കാററുഹറാ.' 
0 ന യ അത ലാന്തിക സമുദ്രത്തില് രണ്ട വാണിജ്വവാതങ്ങളു 

രണ്ട എതുവാണിജ്യവാതങ്ങളും തികച്ചും വീത്ുന്നുണ്ടു”. 90൦ 
പ്രദേഗങ്ങളുില്നിന്നു, മഭ്ധ്യരേഖാപ്പദേരത്തേക്കു വീത 

2 
ഉ] 

ക പി വാണ ।ജൃവാതങ്ങളും 009 പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു വിതുന്ന എതു 
വാണിജ്ൃവാതങ്ങളും ഏതല്സ്ഥാനങ്ങളി ല്നിന്നു പുറപ്പെടു 
ന്നതിനും ഏതേതുവിധം 

0 

സഞ്ചരിക്കുന്നതിനമുള്ള കാരണ 
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ങ്ങ€ം നിങ്ങറം ഇതിനുമുമ്പു പറിച്കിട്ടണ്ടടല്ലാ, വടക്കു_കിഴ 

ക്കന് വാണിജ്ൃയവാതവും, തെക്ക_കിഗക്കന് വാണിജ്വവാരു 

൮൦, മെക്'സിക്കൊം സെന്ച്ഛല് അമേരിക്ക, തെക്കെ തഥമേരി 

ക്കയുടെ വടക്കും കിഴക്കും ഭാഗങ്ങം എന്നീ വ്യദേശ ങ്ങളെ 

ബാധിക്കുന്നു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് എതുവാണിജ്വവാതം യു 

റോപ്പഭൂഖണ്ഡത്തിന്ദെറ പടിഞഞമാവഭാഗം ചെന്നു തട്ടുന്നു. വ 

ടക്കു.പടി ഞ്ഞാറന് എതുവാണിജ്വവാതത്തിന്റ്െ സഞ്ചാരവീ 

ഥിയില്. കരകളൊന്നുമില്ലം സുയ്യന് ഉത്തരായണദരേഖാധ്പവദേ 

ശത്തു' ഉചുസ്ഥനായിരിക്കുന്ന കാലത്തുമാത്രം - ആഫഥ്രിക്ക 

യുടെ തെക്കു__പടിഞ്ഞാറെ മലയില് ഈ കാറ൨ ല് 
തട്ടം. അതുപോലെ, സൂയ്യന്് ദക്ഷിണായന രേഖാപ്രദേ 

ഗത്തു' ഉചൃസ്ഥുനായിരിക്കുന്ന കാലത്തു” ആഷ്രിക്കയുടെ 

വടക്കു.പടിഞ്ഞാറെ മൂല തെക്കു_പടിഞ്ഞാറന് എതൂുവാണിജ്യ 

വാതത്തിന്െറ സഞ്ചാരവീഥിയില് ഉറാപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 

ഈ കാറവകഠം തന്നെയാണു അവചെന്നു തട്ടുന്ന ഭൂഭാഗങ്ങ 

കൂറില് മഴ പെയ്യിക്കുന്ന തു”. എന്നു മാത്രമല്ല, ഈ കാററക൦ം 

അത ലാന്തിക് സമുദ്രത്തിലെ പ്രവാഹങ്ങളുടെ ഗതി നിയ 
ി 

ന്്രണത്തിന്നം കാരണമായിത്തീരുന്നും 

൭. പ്രവാഹങ്ങഠാ . 

പ്രായേണ എല്ലാസമുദ്രങ്ങളിലും ജല പ്രവാ ഹങ്ങളുണ്ടു. 

൧ടിഃ൯റയും ഉപ്പിന്േറയും ക്ൂടുതല്ക്കുറവു, ൫ ഭ്രമണം, കാറ 

ക€ം ഇവയെല്ലാം ഈ പ്രവാഫങ്ങറാക്കു കാരണങ്ങളായ പറ 

ഞ്ഞുവരുന്നു. എന്നാല് നിയമേന വീതുതുന വാണിജ്യവാത 

ങ്ങളും ഭൂഭട്രമുണവുമദണു പ്രധാന കാരണമെന്നു” ഇപ്പോഠം ഒരു 

വിധം തീരുമാനിക്ക പ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു. 

ത്ത ലാന്മിക” സമുദ്രത്തില് “സൌത്ത” ഇക്വറേറാറിയല് 

കഠന്ഠ”, നോത്ത” ഇക്വറേറാഠറിയ ല് കററ? എന്നിങ്ങനെ 

രണ്ടു പ്രത്വക്ഷമായ പ്രവാഹങ്ങളു ണ്ടു. ഇതില് ആദ്വത്തേതു “ം 



ണ് 

അത ലാന്തിക്സമുദ്രം __വ്വവാഹങ്ങം ടി 

തെ ക്ഷകി ക്കെന് വാണിജ്വവാതങ്ങളുടെ ഗതിയനുസരിച്ചു പ 

ടി ഞ്ഞാ ട്രൊഴുകി ബ്രസീലിന്െറ കിഴക്കെ തീരത്തൃചെന്നു തട്ട് 

ന്൯. അവിടെവെച്ചു” ഈ പ്രവാഹം രണ്ടു ശാഖകളായി പി 

രിഞ്ഞു” ഒന്നു വടക്കുപടി ഞാ റോട്ടും മറേറതു തെക്കുപടിഞ്ഞാ 

റോട്ടം ഒഴുകുന്നും ഇതില് വടക്കന്ശാഖ ഗയാവാതീരത്തിന്നു 

സമാന്തരമായി ഒഴുകി കരീബിയന് കടലില് പ്രവേശിക്കുക 

യും അവിടെനിന്നു മെക്സിക്കൊ ഉറാക്കടലില്- കടന്നു “ഗം 

ഫസ്റ്റ് റീം? എന്ന പ്രവാഹമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയു 
ന്നു. തെക്കെ ഗാഖയാകട്ടെ, ബ്രസീലിന്െറ കിഴക്കെ തീര 

ത്തിനു സമാന്തരായി അല്ലം തെക്കുപടിഞ്ഞാട്ടു ചാഞ്ഞു” ഒഴു 

കുന്നും ഇതിന്നു “ബ്രസീല് കറന്റ്? എന്നു പേര്. ഈ പ്പവാ 

ഡഠ കുറ തെക്കോട്ടു രിപ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് വവ 

ണി ജ്യവാതങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവീഥിയില് അകപ്പെടുകയും അ 

രനുസരിച്ചു കിഴക്കോട്ട തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനം 

ഇതു “ബംഗുലാകറന്൯റ൨ "7 എന്ന രീതജലപ്പവാഫഹത്തില് ചെ 
ന്നു ലയിക്കുന്ന, ഈ ശീതജലപ്രവാഹം “അന്ട്ടാര്ട്ടിക്ക” 

ഡിഫ ട്? എന്ന വലിയ പ്രവാഹത്തിന്റെ ശാഖയായി ആ 
്രിക്കയുകട പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തിനു സമാന്തരമായി വട 
ക്കോട്ട ഒഴുകി “സൌത്ത് ഇക്വറേറാറിയല് കറന്റി'ല് ച്ചെ 
നനുച്ചേരുന്നു. ഇങ്ങിനെ തെക്കെ അത ലാന്തിക് സമുദ്ത്തില് 

പ്രവാഹങ്ങളെല്ലഠം ഒരു വൃത്താകൃതിയില് സഞ്ചരിക്കുന്നു. 
വടക്കെ അത ലാന്മിക് സമുദ്രത്തില്, “ശഹോത്മ" ഇക്വ 

റേറാറിയല് കറന്റ്"? എന്ന പ്രവാഹം വടക്കുകിഴക്കന് വാണി 
ജപവാതങ്ങറം കാരണമായി പടിഞ്ഞാട്ടൊഴുകുന്നു. ഈ പ്രവാ 
ഹം പശ്ചിമേന്ധ്യാ ദ്വീപുകളില് തട്ടി രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു” 
ഒരു ശാഖ കരിബിയന് കടലിലേക്കും മറെറ രാഖ വടക്കോ 
30 ഒഴുകുന്നു. കരീബിയന് കടലില് പ്രവേശിക്കുന്ന ശാഖ 
“സൌത്ത് ഇക്വറേറാറിയല് കറന്റി?നെറ വ.ക്ക൯ രാഖ 
യോടുകൂടി സമ്മേളിച്ചു” മെക്സിക്കോ ഉ ംക്കടലില് ചെന്നു 

ി 
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ചേരുകയും അവിടെനിന്ന സുപ്പസിദഭാമായ “ഗഠംഫ്സ്ട്രീം 

എന്ന പ്രവാഹമായി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗം 

ഫ് സട റീം? മെഡ്റിക്കോ ഉലംക്കടലില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട", 

ഫ”ജേറിഡ കടലിടുക്കില് കൂടി കടന്നു”, വടകക്കെ അമേരി 

ക്കയുടെ കിഴക്ക തീരത്തിനു സമാന്തരമായി ഒഴുകുന്നു. ഈ ്രു 

വാഹം മറെലല്ലാ പ്രവാഫങ്ങളെക്കാഠം വ്ൃക്തമാക്കിയിട്ട ള്ള 

തും സമുദ്രത്തിന്റെ ഇതരഭാഗധങ്ങളില്ഹനിന്ന പ്രത്യക്ഷമായി 

വേര്തിരിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ഇതു” ആദൃഘടടത്തില് ഏരക്കു 

റെ ഒരു വലിയ നദിപോലെതന്നെയാണു”. അതേ, സമുദ്ര 

ത്തില് ഒരു നദിതന്നെം ഈ പ്രവാഹത്തിന്നു 900 ടിയില് 

കുടുതല് ആമുണ്ടു'; മണിക്കൂറില് അഞ്ചു നാഴികടയാഠജളും വേ 

ഗതയുണ്ടു'; ഉ.പരിഭഗത്തു 30൦ പുടുമുണ്ടു". എന്നു മാത്രമല്ല, 

സമുദ്രത്തിട ന്റ 2൨൨ ഭാഗങ്ങളേക്കാഠം കൂടുതല് ഉപ്പുമയവുമാ 

അണ”. മുമ്പോട്ടു പോകുന്തേഠവം ഇതാിന്നു വിതികൂടിയും ആഴം 

കുറഞ്ഞും വരുന്നു. "തു പോലെരുന്നെ മൂടും ഉപ്പും കുറഞ്ഞുവ 

രാ കയും ചെയുഠം ഇഈന വ്വവാഹം 40൦ വ്വരദദശത്ത” ഹത്തു 

മ്വോ€ം തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് എ തൂവാണിജ്വവാതങ്ങളുടെ: സ 

ഞ്വാരവീഥിയില് അകപ്പെട്ടു” അധിക കിഴക്കോട്ട തിരിയു 

കയും ക്രമേണ “നോത്ത് അററ്ലാന്റിക്ക് ഡ്റിഫ്ട്? എ 

ന്ന പ്രവാഫഹത്തോടു ചേന്ന൯” അപ്പത്വക്ഷമാകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഈയ “ട്നാത്ത” അററ ലാ൯റിക്കഡ്റിഫ്ട?” കേവചം ഉപ 

രഭാഗത്തൃുള്ള ഒരു പ്രവാഹമാകുന്നു. സമുദ്രത്തി നെറ 20൨ ഭാ 

ഗങ്ങളില്നിന്നു' ഇതിനെ വേര്തിരിച്ചറിയുവാന്തന്നെ ഖ്വ 

യാസമാണേ'”. ഇതിന്െറ മന്ദഥതികൊണ്ടു പ്രവാഹമെന്ന 

പേരിനെക്കാഠം “ഡ്റിഫ്ട്”? എന്ന പേരാണ്” ഇതിന്നു” അ 

ധികം യോജിപ്പു. ഈ “ഡ്റിഫ് ടിനു ദിവസത്തില് 6 നാ 

ഗിക മാത്രമേ വേഗതയുകൂള്. ഇതു വടക്കകിഴക്കോട്ടൊഴുകി യൂ 

'റോപ്പ്പിനെറ പശ്ചിമ്ഭാഗത്തുള്ള കാലാവസ്ഥയെ ഭേദപ്പെ$ 

'ത്തന്ന. ഇതിന്െറ ഒരു ശാഖ തെക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു “കാന 
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റീസ് കറന്ഠ് എന്ന'നാമധേയത്തില് വടക്കെ ആഷ്രിക്കയു 
ഴ് ി [൪] 

ടെ പടിഞ്ഞാ൨ ഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകി വീണ്ടും ?ശോത്ത ഇക്വ 

റേറാറിയല് കഠന്റി്ല് ചെന്നു ചരുന്നു. 

ഫ് സാട്രീം, “ഗോത്ത്”അററ”ലാന്റിക്കു” ഡ"റിഫ” 

ട് 7 എന്നി പ്രവാഹങ്ങറാമൂലം, വിങ്ങി പ്പ്ോകുന്ന വെള്ളത്തി 

ന്െറ സ്ഥാനം പിടിക്കാന് ഉത്തര ധ്രവസമുദ്രത്തില്നിന്നു' അ 

ത ലാന്തിക് സമുദ്രത്തി ലേയ്യച -ശരീതരജലപ്രവാഹങ്ങഥം വരുന്നു 

ഞ്ടു'. തവയില് പ്പധാനമായതു” “ലാബ്രഡോര്൪ കറന്റ 

“ഈസ്റ്റ് രീന് ല ന്റ കറന്റ്? എസി വയാകുന്നു. ഇവ രണ്ടും 

ഠാര്തജലത്തെയുടം വചിയ ഹിമക്കട്ടകളെയും അത ലാന്തിക്കു” 

സമുദ്രത്തിലേയഷ്യചു കൊണ്ടുവരുന്നും “നോത്ത്” അററ ലാന്റിക്ക” 

ഡ്രിഫ' ടി?ന്നു സമീപം വെച്ചു ഇവ രണ്ടും സമ്മേളിച്ചു” ഒരു 

അന്ത പ്രവാഹ മായിത്തീരുന്ന. ഇതുപോലെതുന്നെ തെക്കേ 

അത ലാന്തിക്ക്"സമുദ്രത്തിലും ഒര . ശീതജലപ്പവാഹമുബ്ടു്. 

ഇതിന്ന*“ഫാഠാക്ക”ലണ്ട് കറന്റ്? എന്നു പേര്, 

പടിഞ്ഞാട്ടോഴുകന രണ്ടു ഇക്വറേറാറിയല് ക്റ൯൨൭. 

തുടെ ഇടയ 'ല്തകൂകൂടി ഒരു എതൃപ്പവാഹം കിഴക്കോട്ടോഴുകുന്നു 

്ദൈന്നുള്ള സംഗതിയും ട്വിടെ സ്ൂരണീയ മാണു ൦ 
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ഇന്ത്യയുടെ പടം നോക്കിയാല്, 809 ക്ലിഴക്കുള്ള ധ്രുവ 

കരേഖ എകദേശം മദിരാശിക്കു സമീപത്തുകൂടി പോകുന്നതു 

കാണഠം. അതുപോലെതന്നെ തെക്കെ അമേരിക്കയുടെ പടം 
നോക്കിയാല് 605 പടിഞ്ഞാവള്ള. ധ്രുവരേഖ രാജൃത്തിനെ്റ 
മദ്ധ്യത്തില് കൂ ടി പോകനനതു കാണാം. “ബോണസ്സ് അയേ 

ി 99) 
ി ഴ സ്സ എന്ന പട്ടണം ഈ രേഖയുടെ സമീപത്താണു" സ്ഥിതി 

റു ൽ 
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ചെയ്യുന്നതു”. മദിരാശിയില് വൈകുന്നേരം 6 മണിയാ. 

യാല് ബോണസ്സ് ആഅായേഴ സ്സില് എത്ര മണി തആആയിരിക്കുമെ- 

ന്നു കണക്കാക്കി നോക്കുക. മദ്ധ്യരേഖയും ദക്ഷിണായനരേ 
ഖയും തെക്കെ അമേരിക്കയുടെ ഏതു ഭാഗങ്ങളെ മുറിച്ചു കട 

ക്കുന്നു എന്നും പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. എന്നാല് രാജ്വത്തി 

ന്െറമുക്കാല് ഭാഗത്തിലധികം ൭ഡ്ടൂഃമഖലയിലഠണു' സ്ഥി 

തിചെയുന്നതെന്നു പ്രത്ൃക്ഷമാകംം $ 

തെക്കെ അമേരിക്കയുടെ കടല്ക്കര, മററ ദക്ഷിണഭൂഖ 

ണ്ഡങ്ങളെ ആഫ്രിക്കയുടേയും ആ,സ്രരേലിയയുടേയും കടല് 

ക്കരപോ ലെ വിട വുകളില്ലാതെ ചെൊവ്വായി ക്കിടക്കുന്ന. എ) 

ന്നുമാത്രമല്ല, ആഷ്രിക്കയെ പ്പോലെ ഈ ഭ്ൂഖണ്ഡവും' വടക്കു 

ഭാഗം വീതിക്ൂടിയും തെക്കുഭാധഥം ക്രമേണ വീതികുറഞ്ഞു 

കൂത്തുമിരിക്കുന്നു. ഈ വന്കരയ്യച എകദേശം യൂറോലപ്പ്പിന്െറ 

ഇരട്ടിയും, ആഴസ്രുലിയയുടെ രണ്ടര ഇരട്ടിയും, ഇന്ത്യയുടെ 

നാലിരട്ടിയും വലുപ്പം കാണും. ം 

ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്ചു തെക്കെ അമേരിക്കയെ മൂന്നായി 

തിരിക്കാം: __1. പടിഞ്ചാവഭാഗത്തുള്ള, പധ്ൃതപ്രദേശം, 

2, കിഴക്കുള്ള ഉന്നതതടങ്ങം. 9. ദ്ധൃഭാഗത്തുമള സമതല 

ങ്ങറം, 

1, “ആൻഡീസ്? പധ്യരുവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച 

കിടക്കുന്ന പീഠ മികളു മാണു” പടിഞ്ഞാവള്ള പവ്വതപ്പദേശ 

ത്തില് ഉ ംപ്പെടടിട്ടഒളതു”. ഈ പചമ്യതനിര കടല്ത്തീരത്തി 

ന്നടുത്തു തെക്കുവടക്കായി നെടുനീളത്തില് കിടക്കുന്നു. ഇതി 

ന്െറ പടിഞ്ഞാറ ഭാഗം വീതികുറഞ്ഞ ഒരു കടല്ത്തീരമുണ്ടു . 

ഈ കടതത്തീരത്തിന്നഭിമുഖമായ പവ്വതഭാഗം സ്വ്ൃത്ര ച്ചെ 

കത്താ യിരിക്കുന്നു. ഹിമാലയംപോലെ ആന്ഡീസ് പ്ൃ 

തവം ചിലദിക്കുകളില് പല നിരകളായി കിടക്കുന്നും വട 

ക്കലാഗത്തു മുന്നും നാലും നിരകഷ്ണ്ടു'. ഈ നിരകഷൃടെ ഇട 

സ്ലചുള്ള ഭാധങ്ങഥം പീഠഭൂമികളാകുന്നു, “കോടട്ടാപോക്സി", 
പി 
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ചിംബറേസെറഠ? എന്നീ സുപ്വസിക്കങ്ങളുായ അഗ്നിപധവ്യൃത 

ങ്ങ€ം ഈ പ്രദേശത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ അഗ്നിപപവ്ൃതങ്ങ 

തുടെ ഉയര€ പടത്തില് ോക്കി ഗ്രഹിക്കുക, വടക്കുഭാധഥ 

ത്തുള്ള പല നിരത്തുകം ഒന്നായിച്ചേന്നു മദ്ധ്യദാഗത്തെത്തു 

സ്വോറം വീണ്ടം രണ്ടു നിരകളായി പിരിയുന്നം ഈ രണ്ടു 

നിരകളുടെ ഇടയില് കിടക്കുന്ന “ബൊളിവിയ പീഠഭൂമി? 

ഇരുപതിനായിരം അടിയേഠകം ഉയരമുണ്ടു”. ട്ടിട്ടിക്കാക്ക? 

എന്ന തടാകം ഈ പീഠഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്നു. ബൊജിവിയ 

പീഠഭൂമിയുടെ തെക്കു” ആ൯ഡീസ്സറ്പധ്യ തം വീണ്ടം ഒററനിര 

യാ യിത്തീരുന്നു. ഈ നിലയില് ഒററ നിരയായി: പവ്യരും 

ഭൂഖണ്ഡത്തിന്്റ്റെ തെക്കെ അററംവരെ എത്തുന്ന. ആന്൯ഡീസ്സി 

ന്െറ ഏററവും ഉയന രിഖരമായ “അക്കങ്കാഗ്വാ? എന്ന 

അഗ്നിപദ്യതം (28,000 അടി) ബൊജളിവിയ പീഠഭമിയു 
ടെ തെക്കുവശം കിടക്കുന്ന. 

2. കിഴക്കുള്ള. ഉ ന്നതതടത്ഷം ഉയരം കുറഞ്ഞവയഠണെ. 

അവയിലുള്ള ഏററവും ഉയന ശരിഖരത്തിന്നു 9,000 അടി 
യില് കൂട്ടതല് പൊക്കമില്ല. അവയില് അധികഭാഗം മിക്ക 

വാ൨൦ം ഡക്കാന് പീഠഭ്രമിപോലെയുള്ള വ്വദേശങ്ങളുഠാണു'. 
ഈ ഉ ന്നതതടങ്ങറം “ഗയാന, “ബ്ബസീല്? എന്നീ രണ്ടു പ്രദേ 
ഗങ്ങളൂില് കിടക്കുന്നു. ഈരണ്ടു ഉ ന്നതതടങ്ങളും ലോഹസമു 
ലധിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്”. 

9. മദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള സമരുലങ്ങം വടക്കുഒറിനോക്കൊ? 
ധദീതടം മുതല് തെക്കു” “അര്ജ൯ടീരനാ?വരെ പരന്നുകിടക്കു 
ന്നു. വകൂരെ വിഫ്മരത്തില് ഇടമുറിയാതെ കിടക്ക ഈ സമ 
നി ലങ്ങം ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െറ പകുതിയില ധിക 

പിച്ചിട്ടുണ്ടു. 

വിസ തൃതമായ ഈ സമനിലങ്ങം 3 വലിയ നദിക ര 
ടെ തടപ്പദേശങ്ങളാണു'. ഇതില് വടക്കുള്ള “ഒറി നോക്കെരി 
നദി ഗയാന ഇഉന്നതതടത്തിനന്െറ പടി രയാ ൨ വധ 

ി 

9 ഭാഗം വ്യാ 

ത്തുനിന്നു 
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തെമക്കു അമേരിക്ക_ളവ്വകൃതി. 
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തദവിച്ചു വടക്കുഭാധത്തേക്കു ചുററിത്തിരിഞ്ഞു കിഴക്കോടെഠഴു 

കുന്ന, ഈ നദിയുടെ ആദ്ൃയഘടത്തില് ഒരു കൈവഴി അമേ 

സോണ് നദിയുടെ ഒരു പോഷകനദിയായ നീഗ്രോ നടി 

യോടു ചേരുന്നണ്ടു. ഇങ്ങിനെ അമേസോണ് നദിയും ഒറി 

നോക്കൊ നദിയും തമ്മില് പ്രകൃത്യാ സംയോജിപ്പപിക്കപ്പെെ 

ട്ടിരിക്കുന്നു. 

അഭമസോണ് നദിയാകട്ടെ, ലോകത്തില് വെച്ചു” ഏ 

ററവും വലിയ നദിയഡാകുന്നു. ഈ നദി ആ൯ഡീസ” പവ്വത 

ത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ചു വളരെ ദൂരം ആ പവ്യൃതനിരകഥംക്കു സ 

മാന്തരമായി ഒഴുകന്നും പിന്നീട” അനവധി വെള്ളച്ചാടുങ്ങ 

കേടകൂടി സമനിലങ്ങളുില് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമനില പക്ഷ 

തിയിൽ ആന്ഡീഡ്റ്റില് നിന്നും രണ്ടു” ഉന്നതതടങ്ങളു ല് നി 

ന്നം അനവധി പോഷകനദികഠം ഫുതില് വന്നുചേരുനണണ്ടു . 

ഇത്ര ആഴവും വീതിയും മറെറാരു നദിക്കും കാണുകയില്ല. 

ഈ നദി.പല ഭാഗങ്ങളിലും അപാരമായ സമുദ്രംപോലെ 

പരന്നുകിടക്കുന്ന. ഇടക്കിടെ കാടുപിടിച്ച ദ്വീപുകളും ഇ 

തില് കാണാം. ആനന്ഡീസ് പധ്യതത്തിന്റെ അടിവാരം 

വരെ ഈ നദി ഗതാഗത സൌകമയ്യമുള്ള താകുന്നു. എന്നാല്, 

കോഗാ നദിപോലെ മദ്ധ്ൃയരേഖാപ്പടദരത്തുക്ൂടി ഒഴുകുന്ന 

തുകൊണ്ടു, കഷാ ധികൃമുള്ളതും അതി ഗഹനങ്ങളായ കാട 

കഠം നിറഞ്ഞതുമാണു” ഇതിന്െറ തടവ്രദശം, വലുപ്പുത്തി 

ലം, ജലസമുദ്ധിയില്ം, പോഷകനദികളടെ എളളടത്തിലും 

അമേസോണ് നദിക്കു കോംഗോ നദിയോടട വളരെ സാദശവ) 
മുണ്ടു. എന്നാല്, കോംഗോ നദിയിലുള്ളതൃപോലെ ജലപാ 
തങ്ങറംകൊണ്ടുള്ള സഞ്ചാരതടസ്ഥം അമേസോണ് വദിയില് 

ഇല്ലെന്നു ' ഒരു ത മാത്രമ ഉ ള്ളം 

“"പരാഗ്വെ?. “പരാന? എനാ രണ്ടു നദികം ബ്രസീലി 
യ൯ ന്നത തടങ്ങളില് നിന്നുത്ഭവിച്ച സ മനിലങ്ങളില്കൂ ടി 
തെക്കോട്ടൊഴുകി “ലാപ്പാറേറാ? നദിയായി പരിണമിക്കുന്നു 
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ഇങ്ങിനെ തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ 8 നദികള ം_ഒറിനോ 

ക്കെ, അമേസാണ്, ലാപ്പാഠറാ__അത്ലാന്തിക് സമുദ്ര 

ത്തില് ചെന്നുവീഴുന്നു. ആനന്്ഡീസ” പവ്വതത്തിനേറയും ഉ 

ന്നതതടങ്ങളു ടേയും കിടപ്പും, ശദികളുടെ ഗതിയും സൂകറ്റമഠ 

യി പരിശോധിച്ചു നോക്കുക, 
(അം യം അയാ അം. യ പായം മം 

ഭ്ധ്ൃായം 9 

കാലാവസ്ഥയു൦ സസ്വവവതാനവും 

കാലാവസ്ഥയെ നിജപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതികളില് ഡ്രഥ 

മവും പ്രധാനവമായിട്ടള്ളതു ചുടിന്െറ സ്ഥിതിയാണല്ലൊൌ. 

തെക്കെ അമേരിക്കയുടെ വീതികൂടിയ ഭാഗം മുഴുവനും ഇഷു 

മേഖലയില് കിടക്കുന്നു. രാജൃത്തിനെറ മുക്കാലംശത്തില 

ധികം ഉ ഷ്ുമേഖലയില് കിടക്കന്നതുകൊണ്ടു”, തെക്കെ അമേ” 

രിക്ക വലിയ ൭്റ്ുമുള്ള. ഒരു രാജ്യമഠണെന്നു പൊതുവായി 

പറയാം എന്നാല് സൂ യ്യ ഗതിയനുസരിച്ചു” ഒരോ 

ഭാഗങ്ങളില്, ശീതോഷ്ച്ുസ്ഥിതാക്കു കാലാനുസൃതമായ മാഠറഠം 

സംഭവിക്കുന്അണ്ടു ക 

ജനവരിമാസത്തില്, അതഠയതു സൂയ്യന് ദക്ഷിണായന 

രേഖാപ്രദേശത്തു” ജച്ചസ്ഥനായിരിക്കുന്ന കാലത്തു”, ഏററ 

വ൮ു൦ വൃടുകൂടിയ പ്രദദശം ഗദ്ധ്യരേഖക്ക തെക്കുവശമാകുന്നും 

ഐസോത്തേം രേഖകറം കാണിച്ചിട്ടുള്ള പടങ്ങഴം പരിശോ 

ധിക്കുകം ഇക്കാലത്തു 809 ചൂടുള്ള പ്രദേഠം മദ്ധ്വരേഖക്കു 

തെക്കുള്ള. സമനിലങ്ങളുാണെന്നു കാണാം. ജ്ൂലായ' മാസ 

ത്തില്, സുയയന് ഉത്തരായണ രേഖാപ്രദേശത്തു മ ചസ്ഥനാ 

യിരിക്കുമ്പോഠം, ഏററവും ചുടുള്ള 806 ചുടുള്ള --പ്രദേശം 

മദ്ധ്യരേഖക്കു വടക്കാണെന്നും കാണാം, മങ്വ്യരേഖയപ്പരദേശ 

തു ീതോഷ്ക്കുകാലങ്ങളില് ൧ൂടിനെറ സ്ഥിതിക്കു സ്വതവേ 

വലിയ വ്ൃത്വാസം വരററില്ല. എന്നാല് തെക്കെ അമേരി 

8 
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കം അ ആം യ്ത. 

തെക്കേ അമേരിക്ക __ജുലറയ? ഐസേത്തേംസ, 

ന പി തി ുതതത്തതത്തെ 
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ക്കയില് ഇറ പ്പൃദേശത്തു പവ്വതങ്ങളും ഉന്നതതുടങ്ങളും ൭ ഒള്ള 

തൃകൊണ്ടു” അവിടങ്ങളില് ടട കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. ഉദാഹര 

ണമായി,ക്വിഠെറാ എന്ന പട്ടണത്തിന്െറ സ്ഥിതി പരിശോ 

ധിച്ചു നോക്കുക. ഈ പട്ടണം മദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശത്താണെ 

ജിലും ആന്ഡീസ്സറ് പദൃതത്തിന്െറ ഉ യന്നഭാശഗത്തു---9,000 

അടി ഉയരത്തില് _ സ്ഥിതി ചെയുന്നു. അതുകൊണ്ടു”, അ 

തേ അക്ഷാംഗരേഖയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സമനിലങ്ങളില് 

൭09 ചുട്ട ണ്ടെങ്കിലും ക്വിറേറാ പട്ടണത്ത്.ല് 659൦ യില് കൂടു 

തല് ചുടില്ല- 

തെക്കെ അമേരിക്കയുടെ തെക്കുടാഗഥം ഉ. ട്ൂഭമഖല യില് 

നിന്നു” അകന്ന കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടും വീതികുറഞ്ഞു കൂത്തിരി 

ക്കുന്നതു കൊണ്ടും, അവിടെ പ്രാഃയണ ുട്ട കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

എന്നാല് അവിടെത്തന്നെ പടിഞ്ഞചാറവം കിഴക്കും ഭാധങ്ങറാം 

തമ്മില് വ്ൃത്വ്യാസമുണ്ടു'. പടിഞ്ഞാറ ഭാഗത്തു കിഴക്കുഭാ 

ധത്തേക്ക 00൦ ചുടു കുറവായിക്കാണാം. ഐസോത്തേം രേഖ 

കഠം പടിഞ്ഞഠവഭാഗതുു വടക്കോട്ട വളഞ്ഞു പോകുന്നതു 

നോക്കുക. “പെറുവിയന് കറന്൯റ? എന്ന ശരീതജലവ്വവാഹഫു 

ത്തിന്നഭിമുഖമായ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണു' ഇവിടെ മുട" 

അധികം കുറയുനാതു”, എന്നാല് കിഴക്കുഭാഗത്തു “ബ്രസീലി 

യന് കറന്റ. എന്ന ഉ.ട്്ൂജല പ്രവാഹമാണ ബാധി ക്കുന്നതു”. 

പവ്വൃതപ്പദേശങ്ങളില്, അക്ഷാംരരേഖയെ അടിസ്ഥാ 

നമാക്കിയല്ല, ഉയഷ്വയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു” ശീതോ 

ഷ്സ്ഥിതിയില് വ്ൃത്വഠാസം വരുന്നതും 'ഉൃഷ്ണുമേഖലാപ്രദേ 

ശത്തുള്ള ആ൯ഡീസ്സ' പവ്യരാഘട്ടങ്ങഥം, 9,000 അടിവരെ അ 

തൃഷ്കുവം, 9,000 _. 0,000 അടിവരെ മിതരീതോേഷ്ക്കുവഃ, 

&,000__10,000 അടിവകര അതിരമൈത്ൃവുമാകുന്നു. അതി 

ന്നപ്പുറം സസ്വ്യാദികറം വള രാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണും അത്ര ശൈ 

ത്വമുണ്ടു”. ഇങ്ങിനെ ഒരേ അക്ഷാംഗശരേഖാപ്രദേശത്തുതന്നെ 
॥ യ ര വ 

ൂ ) ല്യാടട പ നങ്ങളുില് മേല്ലോട്ടു മേല്ലോട്ട ഉയന്നിരിക്കുന്ന ല പതനങ്ങള. 
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റ ക് 

അവ്ങാടംാം.ഞാൻ ജ്യ ജഗ .്ങം വായട 2: -- തത്തെ ത്ത്തു 

ളെ 

തെക്കെ അമേരിക്ക__പവ്വതങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും 
കാറവകള്ടുടെ ഗതിയും. 
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തി 

ത ഷം അന്നം. ടം രം ചാം 
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ന ളില് ഞി ചികി മിക തിയി കി പം യ 

ി 

പി പു 

ള് 

ലു 

ജം പി മം. ഘം 
ന അ്നത്ത്തത്തത്നത്ത രു ലത താനി ത്ത്തെ & നി ; 

കാനയില് ന്നാ എ. ഗന്നം. കം ശ്രദ ഏട്ടന്റെ 

ന നംപര് പശി 

[1 ഴ് 7 ॥ 

] 0-4 
ര ന 

ി 

1. ) കി0-അ ന്നാ | 
] പഷ 4 വം ു ആ 

തെക്കെ അ മേരിക്ക _ വൃഷ്ണിവിതരണം (വഷാന്തം) 

വ്വത്വസ്ഥപ്പെട്ട ഓരോ മേഖലകളും കാണാം. 

മ ൭:__ കാലാവസ്ഥയെ കായ്യമായി ബാധിക്കുന്ന മ 

റ്റൊരു സംധാതി വൃഷ്ടരിവിതരണമാകുന്നു, തെഒ 
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ഒയില്, കാഠവകളുടെ ഗതിയും പധ്ൃതങ്ങളുടെ സ്ഥിര്ധിയു 

റണ് വൃഷ്ടിവിതരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു”. അതുകൊട്ടേു 

6.3റ൨കളു൦ വൃഷ്ടിവിതരണവും രേഖപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള. രണ്ടു പട 
ങ്ങും ഒപ്പുംവെച്ചു പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. 

മഴ സൂയ്യനെ അനുഗമിക്കുന്നുവെന്നു പറയാറള്ളതു തെ 

ക്കെ അമേരിക്കയെ സംബറ്ഡി ച്ചേടത്തോളം അത്രയും വാഷ്കു 
വമാണു ം സൂയ്യ്യന് ടക്ഷിണാദ്ഠഗോളത്തിലായിരിക്കുമ്പോഠം 

മദ്ധൃരേഖക്കു തെക്കു മഴ അധികമുണ്ടാകുന്നും രാജ്യത്തിന്റെ 

അധികഭാഗധങ്ങളിലും മഗഴയുണ്ടാകുനാതു” ഇക്കാലത്താണാ'. 

സ്ധമുദ്രത്തില്കൂടി വരുനാ നീരാവിമയമായ വാണിജ്വയവാത 

അറം അമേസോണ് നദി തടത്തില്കൂടിയും പരാന_പരാഥെ॥ 

നദിതടങ്ങളില്കൂടിയും ഉ.റാപ്പദേരങ്ങളിലേക്കു വ്വവേശി 

ടട നാതു കൊണ്ടാണ് അവിടങ്ങളില് ഇക്കാലത്തു ഇവ്വകാരം 

മഴ പ്വെയ്ക്കുന്നതു”. മദ്ധ്യരേഖാവ്വദേഠമായ അമേസോണ് 

നദീതടത്തില് ഏററവും അധികം മഴയുണ്ടാകുന്നു. താവിടെ 
ആഫ്രിക്കയിലെ കേ ഗൊ നദീ തടത്തിലെന്നപോലെ ഏതു 
കാലത്തും മഗഴയുണ്ടു” ₹ 

ആന്ഡിസ്സ് പവ്യതനിര പടിഞ്ഞാറ ഭാഗത്തു തെക്കവട 
കായ കിടക്കന്നതുകൊണ്ടു, വാണിജ്യവാത ങ്ങമകെക്കൊ ണ്ടുള്ള 

ത പകാരം പശ്ചിമതീരത്തിന്നു ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊട്ടെ ശാ 
ന്തസമുദ്രതീരത്തിന്്റ്റ മദ്ധ്ൃയഭാഗത്തു മഴുവധം മഴ നനോ കറ 
വായിരിക്കുന്നു. ആ൯ഡീസ്സറ് പവ്യതത്തിന്െറ ച്൩ ടറി 
പ്ൃദേശ മാകുന്നു ഇതു“. “അററക്കാമാ?എന്ന മരുഭൂമിയുടെ സ്ഥാ 
നം നോക്കുക. അതുപോലെത്തന്നെ തെക്കേ അററത്തുള്ള കി 
ക്കെ തീമോയ “പററശഗോണിയ? എന്ന പ്രദേശവ്യം മഴ കറ 
ഞ്ഞു മരുഭൂസമമായി കിടക്കുന്നു. തെക്കെ അററത്തു വടക്കു 
വപ്ടി ഞ്ഞാറന് എതുവാബിജ്വയവാ തങ്ങറം വീശുന്നുണ്ടെങ്കിലും 
ആന൯ഡിീഡ്സ'് പധ്യതം അവയെ തടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു”, പററ 
ഭധോണിയയില് മഴ കുറഞ്ഞുവരുന്നു, ഇതും ഒരു നന ടിവാറിറഡു 



18 ഹൈയസ്ത്ം ഭൂമിശാസ്ത്രം 11 

പ്രദേശമാണു”. ഇതുപോലെതന്നെ ബ്രസീലിയള് ഒന്നതതട- 

ത്തിന്െറ ഏററവും ഉയനാ കിഴക്കേ അററം തെക്കുകിഴക്ക്. 

വാണിജ്യവാതങ്ങളെ തടുത്തുനിത്തി. എതൃൂഭാഗത്തെ മവ 

ഒററ പ്രദേശമാക്കിത്തീക്കുന്നം അതുകൊണ്ടു് അവിടേ. 

യും മഴ കുറവായിക്കാണുന്നും 

സുയു൯ ത്തരാഭാ ഗോളത്തിലാഠയിരിക്കുമ്പോഠം, വടക്കു 

ഭാഗത്താണു” അധികം മഴയുണഞ്ടൊകന്നതു'. അമേസോണ് നര് 

തടം മഭധൃരേഖാപ്രദേശത്തായതുകൊണ്ടും അവിടെ ഇപ്പ 

൦ മഴ ധാരാളമുണ്ടു'. ശാന്ത സമുദ്രതീരത്തിനെറ തെക്കെ അ. 

റം ഇക്കാലത്തു വടക്കു പടിഞ്ഞാറന്. എഏതുവാണി ജൃവാതങ്ങ: 

കു. ടെ സ്ഞ്ചാരവീഥിയില് അകപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടു” അവിടെ 

ഇക്കാലത്താണ” മഴ പെയുനതു”. എന്നാല് ശരാന്തസമുദ്രതീര 

ത്തിന്റ മദ്ധ്യ ഭാഗവും പററഗോണിയയും മറ൨ം ഇക്കാല. 

ത്തും മഴ കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങഴംതന്നെം 

ഇങ്ങിനെ വൃഷ്ടിവിതരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി! തെ: 

ക്കെ അമേരിക്കയെ നാലായി ഭാഗിക്കാം: (1) ഏതുകാല. 

ത്തും മഗയുള്ള പ്രദേശം. (2) ത ഷ്ട്ലകാലത്തു മഴയുള്ള. പ്രദ. 

ഠാ. (3) ശീതകാലത്തു മഴയുള്ള. പ്രദേശം. (4) ഏതുകാല 

തരും മഴ നന്നേ കുറവായ പ്രദം ഈ പ്രദേശങ്ങളെ. പട: 

ത്തില് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ആന്ഡീസഡ്സ് പവ്ൃതത്ത! 

ന്െറ കിടപ്പുണു” തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ വൃഷ്ടിവിതരണ: 

ത്രില് ഇത്തരം വൃത്വ്വാസം വരുത്തുന്നതിന്നുള്ള കാരണമെന്നു 

പ്രതേകം ഓക്കണം. ആന്ഡീസ്സറ്പവ്യതം കിഴക്കെ തീരത്താ 

ണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കില് തെക്കെ അമേരിക്കയിലുള്ള. 

വൃഷ്ടിവിതരണത്തില് ഏതു മാതിരി മാററം സംഭവിക്കുമെന്നു” 

അഅനുമാനി ചു നോക്കുക. 

സസ്വ്യവ താനം. 

൫0 മേസോണ് നദീതടം ഒഉ.ഷ്ണുമേഖലാക്കാ ടടകളെക്കൊണ്ടെ 
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നിറയപ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു. ഈ കാടുടകലക്കു പൊതുവായ “സെല്. 

വാസ്സ്” എന്നു പേര് പറയുന്നും ൭.്്ുമേഖലക്കാടുകറം ഇവി 

ടെ പ്വാപിച്ചിട്ടളളതുപോലെ ഭ്വാത്ര അധികം സ്ഥലത്തു 

ലോകത്തില് . മറെറാരിടത്തും വ്വാപിച്ചിട്ടില്ലം “സെല് വാ. 

സ്റ്റ്" എന്നു പറയുന്ന ഈകാടുകഠം അമേസോണണ് തടത്തിന്നു, 

പുറമേ, തെക്കെ അമേരിക്കയുടെ വടക്കെ തീരത്തിലും ബ്രസീ 

ലി ന്രെറ കിഴക്കേ തീരത്തിലും വ്യാപിച്ചിട്ട ണ്ടു . 

ഗഹനങ്ങളായ ഈ കാടുകഠംക്കു വടക്കും തെക്കും__ഗയാ 

നം ബ്ബസീല് എന്നീ ഉന്നതതടങ്ങളിലും ഒറിനോക്കൊ നദീ. 

 മടത്തിലും_സവാനസസ്പ്ഠായത്തിലുള്ള. ഇ.ദ്ട്ൂമേഖലഠ വ്വല് 

ത്തകി ടികളാണുള്ളതു'. ഒറിനോക്കൊ തടത്തിലുള്ള പുല്ത്തു 

കിടി ക്ക, “ലഠാനോധസ്സറ ? എന്നു പേര് പറയുന്നു. വൃക്ഷസസ്വൃ 

ലത്വാദകഠം അങ്ങിങ്ങായി കടപിടിച്ചും രേവയുടെ ഇടക്കു തു 

റസ്ഡായ്യ മുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ സസ്വവിതാനത്തിനാണു” “സവാ 

ന് എന്നു പേര പറയുന്നതെന്നു നിങ്ങഠം പഠിച്ചിട്ടണ്ടെ ല്ലോ. 

ബ്വസീലിലെ സവായക്കു തെക്കുവശം രെക്കുകിക്കേനന് വാ 

ണിജ്ൃവാത ങ്ങംമുഖേന ഏതുകാലത്തും പ്രതേകിച്ചു" ഉണ 

ക്കാലത്തും മഴയുള്ള തൂുകൊണ്ടു”, അവിടെ ഠി തേററൂ്റമേഖലാ യ 

ക്കാടടകറം കണ്ടുവരുന്നു ലം 

_ ഈകാടുകഠംക്കു തെക്കു പരാന൬_പരാഒ ഗവനദികളു ടെ. 

കീഴ ത്തടത്തില് , ശീതോടുട്ചുമേഖലാ പുല്ത്തകിടികളുഠണുള്ള 
തു. ഈ പൃല്ത്തകിടിക്കു “പമ്പാഡസ്സ്് എന്നു പേര് പറയു. 
നനു. പന്ാസ്സു് എന്ന സമനിലം വൃക്ഷവിഹീനമായ പുല് 
ദേഗാധാകുന്ന. ഈ പ്രദേശം ഗോതമ്പുകൃഷിക്കും മേച്യവില് സ്ഥ. 
ലമായയം ഏററവും ശ്ര തി പ്പെട്ട ഒരു ഭൂദാഗമാണു'. 

പമ്പാസ്സിന്നു തെക്കു, “പററശഗോണിയ7 മരുഭൂമിയാകേ 
ന്ന, ഇതു വാസ്മൃവത്തില് കേവലം മരുഭൂ മിയല്ല. മഴ ൮ നേ കുറ 
വായഒരു പീറഭമിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ലദ്മുവായി പല്ല 
കളും മുംച്ചെടികളും വള രൂന്നുജ്ടു്, ശി തോഷ്ണ്ുമേഖല യില 
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ളള മരുഭൂമികളെല്ലാം പ്രായേണ ഇത്തരത്തിലാണു”. അവ 

കേവലം ഫലത്രുന്യങ്ങളല്ല. അത്യാവശ്യം മേച്ചില് സ്ഥല 

മായി കൂപയോഗിക്കത്തക്കവജ്ണും പുല്ലം മംച്ചെടിയും അ 
വയില് ചിലേടതാകളില് ഉണാകം. ആഫ്രിക്കയിലെ കലഹാ 

“രി മരുഭൂമിയുടെ സ്ഥിതി ഓമ്മിച്ുനോക്കുക. 

ആനന്ഡീസ്റ്റിവെറ പശ്ചിമഭാഗം പരിശോ ധിക്കുകം ഈ 

വീതി കുറഞ്ഞ കടല്ത്തീരത്തി ന്റ വടക്കെ അററത്തു' ഷ്ണുമേ 

ചഖലാക്കാടുകളാണു. മദ്ധ്യഭാഗം “അററക്കാമ?? മരുട്രമിയാകു 

ന്ന. ഈ മരുഭൂമിക്കു തെക്ക', ചില്ലിരാജ്ൃത്തിനെറ മഭ്യൃത്തില് 

ഒമെഡിട്ടറേനിയന് സസ്വൃദായത്തിലുള്ള. വൃക്ഷസസവ്വാദ് കം 

കാണപ്പെടുന്നു. തെക്കെ അററത്ുതു' ഇലകംം കൊഴിഞ്ഞു പോ 

.കന്നതും, നീണ്ടു നേത്തതും, അഗ്രം കൂത്തതുമായ ഒരു തരം 

വൃക്ഷങ്ങഠം നിറഞ്ഞ കാട്കളാകുന്നും 

ക്ക് 

രഭ്ധ്വയേം ൫. 

ജനങ്ങളും രാഷടീയവ ഭാഗങ്ങളും. 

ആസ്ര്േ ലിയ കഴിച്ചാല്പ്പിന്നെ എററവും ജനുസംഞങ്ച 

ചുരുങ്ങിയ രാജ്യം തെക്കെ അമേരിക്കയാകുന്നു. അഖ്ധികം ജന 

അ്ങ0ം തിങ്ങിപ്പാക്ുന്നതു 8 പ്രദേശങ്ങളിലാണു'. 1. “വാപ്പ 

ഒറെസൊ ?പട്ണത്തിനു ചുറ൨ ഇവിടെ മെഡിട്ടറേനിയന് 

.കാലാവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന” ഓമ്മവെക്കണം. 2. “ബോണസ്സ് 

അയഴ സ്സ് പട്ടണത്തിനു ചുറ൨൦.__.ഇതു ഗോതമ്പുകൃഷ്ടിക്കും 

കന്നകാ ലിവളത്തലിയം പററിയ സ്ഥലമാണു”. 9. ബ്ബസീലി 

വെറ കിഴക്കെ തീരം. ഇതു മഴ ധാരാളമുള്ളതും കാപ്പ്ികൃഷി 

നടക്കുന്നതുമായ സ്ഥലമാകുന്നു. വിസ്തൃതമായ അമേസോണ് 

തടം വലിയ കാടുകളും ചതുപ്പുനിലങ്ങളു.ം നിറത്തെ സ്ഥല 

കാകന്മം അതുകൊണ്ടു” അവീടം ദരുവിധം ജനവിഹീനമെന്നു 



ജനങ്ങളും രാഷ്ടീയവിഭറഗങ്ങളും 12. 

ജാതിക്കാര് മാത്രമേ അവിടെപാക്കന്നളള, ഇതുക്ടടാതെ കുറെ 
തന്നെ പറയാം. മി൯പിടുത്തവും നായാട്ടു കൊണ്ടു” ഉ.പജി' യ | 

ഥി കര്മത 
(ര . 

ടക് ല 
്്' ടം റു 
ങ്ങ ഴ് 

നി 

[ പി 

ാ ലം ം രം ളം യു ലു നി 

പ അന പ ത നടകള് ക ഷം ജന്തു ആട നമ്മു കപ ത്ന ക് കകാ പ് അ വമ രാ തന് പം തക ക്ക ക ചട 

നിനി ന ക് 

ള ഴ് 

തെക്കെ അ മേരികെ.ജനവിതരണം 

വിക് 1 ക്കുന്ന അപരിഷ'കൃതന്മാരായ ചില “റെഡ് ഇന്ഡ്വ൯? 
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ദഗം മരുഭൂമികളായി കിടക്കുന്നുണ്ട്”. എന്നാല് തെക്കെ 

അമേരിക്കയിലെ മരുഭൂ മികറം തീരെ ജനവിഹീന 

ങ്ങളല്ല. വെള്ളി, ചെയു”, നൈട്്രൈറ്സ്സ് എന്നീ 

കാറ കം അനന്തു വയനയും പയത. യിരം നം പിട നി 

[ന ളി ളി നതി രിയി 

ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിണഭൂഖന്ധങ്ങളിലും ഒരു ചതുരശ്രനാഴികയ്കു 

ശരാശരിയൃയള്ള ജനസംഖ്യയുടെ തരതമ്യം 

ധാതുദ്രവ്വങ്ങാം സുലഭമായതുകൊണ്ടു', അവിടെ ജന 

ങ്ങറം അധിവസിക്കുന്നുണ്ടു. ഐശ്വയ്യാഭിവൃദ്ധി ക്കുതകുന്ന 

പ്രകൃതിദത്തമായ ാക്തികഠം അന്തഭ്്വരീനമായികിടക്കുന്ന ധ്വ 
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മേഠാങ്ങം ഇനിയും ധാരാളമുട്ടൈങ്കിലും അവകയാന്നും ഇതു 

വരെ ഉ.പം യാഗ യാഗ്വങ്ങളാക്കിത്തീത്തിട്ടില്ല. അതാണ് 

തെക്കെ അമേരിക്കയില് ജനസംഖ ഇത്രയും കുറയുവാശ് 

ൽ കാരണംം 

രൊക്കെ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളെ “റെഡ ഇന്ഡ്യന് 

സ? യൂറോപ്വന്വറ്റുക്കാര്, ഇവ രണ്ടുംകൂടിച്ചേനന മിത്രവഗ്ശ 

ക്കാ൪, എന്നിങ്ങിനെ മുന്നു സമുദായങ്ങളായി വിഭജിക്കാടഃ 

ഇതില് ഇ ന്ഡ്വന്സു”" ഇവിടത്തെ പൂ്വ നിവാ സികളാ 

കുന്നു. ഇവര് രര സ്രേലിയ യിലെ യോ ആഷ്രിക്കയിലെ യോ 

പുയ്യനിവാസ്സികളെ പ്പോലെ ഗോവലം അപരിഷ്ടുത ന്മാരല്ല. 

പ്രാചീനകാ ലത്തുതന്നെ ഇവര് കൃഷിയും വ്യവസായവും പ 

രിരീലിച്ചിട്ടണ്ടൊ യിരുന്നു. കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ. ഇണക്കി ഉപയോ 

ഗദ്ലെടടത്തുന്നതിനും ലോഹങ്ങ€ം ഖനനം ചെയ്യെടട ൧൭ ന്നത 

ശം.അവര് സമത്ചലന്മാരാ യിരുന്നു. ചെറ ?രാജ്ൃത്തില് “ഇ 

കാസ്സറ് ? എന്ന ഒരു ഇന്ഡ്വന് രാജവംഠാംതന്നെ ചണ്ടായിരു 

ന്നു. വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിന്നിരുന്ന അവരുടെ ഭരണകാലത്തു 

രാജ്യത്തില് അസാമാന്യമായ ഐഐശ്വയ്യാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായി 

അന്നു. അവര് ജലസേച്ചനസൌകയയത്ാറം ഏവ്പെടുത്തുകയും,, 

പട്ടണഞാം സ്ഥാപിക്കുകയും, ക്ഷേത്രങ്ങം നിമ്മിക്കുകയും 

മററ. പരിഷ തസ്ഥാപനങ്ങറം എപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യിട്ട 

ണ്ടായിരുന്നും അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങഥക്കു സ്വണ്ണും കെ ഒടുള്ളൂ. 

മതിലുകളും മറവ൨ം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു ഐതിഹ്യം. 

ഇങ്ങിനെ, വ്വലോഭനീയമായ ധനലക്ഷ്സിവിള യാട്ടം കൊ ണ്ടു 

വിശ്രുതമായ ഈരാജ്ൃത്തി ലേക്കു വിദേശീയര് ആകഷിക്കു 

പ്ലെട്ടതില് അതുഭുതപ്പെടുവാനില്ല. യൂറോപ്യന്മാര് വസതോ 

ടുകടടി ഇനന്ഡ്വന്സിന്െറ വ്വാഴദശയും? അവസാശിച്ചു. 

എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവരില് പല വറ്റുക്കാരും കൃഷിവ്വവ 
സായാദി കളില് താല്ലയ്യ വും, സാമത്ഥ്വവും ഉള്ളവരായിട്ട 

ഒണ്ടു, എന്നാല് അവരില് ചില വദ്ലുക്കാര്, ടത്ൃകി ച്ചു 
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അമേസോന് തടത്തില് റി നായാട്ടും മീന്പ 

ടുത്ത വും കൊണ്ടുപജീവിക്കുന്ന ഒരഃ തരം അപരിച്ചതസമുദാ 

യഠതന്നെയാകുന്നു. ൂ 

തെക്കേ അമേരിക്കയില് ഉപനിലവേശങ്ങം സ്ഥാപിച്ചു 

യൂറോപ്യന്മാര് “സ്സെയിന്? പോരര്ച്ചുഗഠം?” എന്നീ രാജ്വങ്ങ 

കൂറില് നിന്നു വനനവരാണു”. സ്സെയിന്കാര് ആദ്യമായി വന്ന 

വ്വം രാജൃത്തി ന്െറ അന്തഭാഗങ്ങളാിലേക്കു പ്രവേശിക്കു 

വാന് വലിയ സൌകയ്യള്കൊന്നും കണ്ടില്ല. ഒറിഗോക്കൊ, ക്ത 

മേസോണ് എസീ നദികഠം ഗതാഗത സൌകയ്യ മു ഒളഒവയാണെ 

ജം ലയം അവയുടെ തടപവ്വദേശങ്ങംം അധിവാസത്തിന്നയോ 

ഗ്വങ്ങളായ ചതുപ്പു” നിലങ്ങളാണല്ലെൌൊ.' എങ്കിലും പവ്വത 

ഡ്രദേശ ങ്ങളിലുണ്ടായിയന്ന ഇന്ഡ്യന് രാജ്ൃങ്ങളുടെ വിസ്ത 

ഡയധീയമായ ധനസമദ്ധിയാല് ആകഷിതരായി അവര് അ 

ഞ്ങോട്ട” ഒരു വിധം കടന്നു ച്ചെന്നു അവിടെ ചെന്നു” അവര് 

ഇന്ഡ്വന് സ്പിനെ കീഴടക്കി, അടിമകളാക്കി ലോഹഖനികളി 

ത് നിബുസ്ധപുവ്യം വേലയെടുപ്പിക്കവാ൯ തുടങ്ങിം കാലക്ര 

മേബ ഇന്ഡ്വന് സ്റിന്റെ പരിഷ്യാരമെല്ലാം നരിച്ചുപോയി. 

പുതിയ ലോഫഹഖനികറം ഉപയോഗവപ്പെടുത്തുവാന് തുടങ്ങുക 

യും ഡ്രെയിന്കാരുടെ പൃതിയ ഉപനിവേശങ്ങഠം പവ്വതയഡ്വ 

ദേശങ്ങളില് ആവിഭവിക്കുകയും ചെയ്യു, എന്നുമാത്രമല്ല കാ 

ലക്രമ ത്തില് സ്പെയിന്കാരും ഇന്ഡ്വന്സ്സം തമ്മില് . മിശ്ര. 

വിവാഹങ്ങഠം നടത്തുകയും അതില്നിന്നു” ഒരു മിശ്ര ജാതി 

ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ി 

തആതന്ഡീസ്സറ് പവ്വതപ്രദേശത്തിലുള്ള. ഉപനിവേരങ്ങം 

കഃ: പുറമെ 6 ചില്ലി?യുടെ മദ്ധ്ൃയഭാഗത്തിലും മങ്രരജന്റീശ് 

യിലും സ്സെയിന്കാര്൪ കുടി യേറിപ്പ്പാത്തുതു ടങ്ങി. മിതശീതേോ 

ഡ്ൂമര്യ ഇവിട്ടത്തെ കാലാവസ്ഥ യൂറോപ്ൃന്മാക്ക അന്യേ 

ജവ മായിട്ട ള്ള താകുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല അര്ജന്റീനയില് .ക്൭ഃ 

ഷ്ിയും കന്നുകാലിഖളത്തലും നടത്തുന്നതിനു സൌകയ്യവുമു. 
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ന. അതുകൊണ്ടു” അടുത്തകാലത്തു ഇററലിക്കാരും അവാ. 

ടെ വന്നു താമസിക്കുവാന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

പവ്യത പ്രദേശങ്ങളായ വെനിസൂല, കൊളംബിയ, ഇക്വ. 

ഡോര്, പെ, ബൊളകളിവിയ എന്നിരാജ്വങ്ങളില് അധികവും 

ഇന്ഡ്യന് സിനേയും മിശ്രവറ്റുങ്ങളേയു മാണു കാണുനാതു". ഏ 
ന്നാല് ചില്ലി, അര്ജന്റിനം, ൭൨ഗ്വേ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില് 

. ഇന൯ഡ്വ൯സിനെക്കാളധികും യൂറോപ്വന്മാരാണുള്ളത”. ഇന്, 

ഡ്ൃയനസിനെറ ദേശീയ ഭാഷകഠംക്കുപുറമേ ഇര രാജ്യങ്ങളിലെ 
ല്ലാം ജപയോഗിച്ചുവരുന്നതു സ്പാനിഷ് ഭാഷയാണു .പത്തൊ' 

ന്വതാം ഠാത ബൂത്തിന്റെ ആദ്യഫട്ടത്തില് ത ഒന്നെ ഈ രാജ്വങ്ങ 
ളെല്ലാം സ്സെയിനിന്െറെ ആധിപത്ൃത്തില്നിന്നും വിമുക്ത. 

ങ്ങളായി സ്വാതന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചും അവിടെ ഇപ്പോഠം'റിപ്പ 
ബ്ജിക്ക”? എന്ന പ്രതേ്വേകതരം പ്രജാധിപത്വഭരണമദണെ” ന 
ടക്കുന്നതു”.ം 

തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏററധും വലിയ രാജ്യം ബ്ര, 

സീല് ആകുന്നു. ഇവിടെ മാത്രം സ്സെയിന്കാര് പ്രവേശിക്കു: 
കയുണ്ടായില്ല;“ പോര്ച്ചുഗീസ്സുകാരാണു” ഇവിടെ ഉ പനി 

വേശം സ്ഥാപിച്ചതു. പോര്ച്ചുഗീസ്പുകാര് ഇവിടെയുള്ള. 
തോട്ട ങ്ങളു റില് വേലചെയുന്നതിനു” ആഫ്രിക്കയില് നിന്നു കാ 
പ്പിരികളെ അടിമകളായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പാപ്പിച്ചു. 
കാലക്രമത്തില് ഇവര് തമ്മില് മിശ്രവിവാഹങ്ങം നടക്കുക 
യ്യം പോരച്ചുഗീസ്സകാക്ക പുറമേ ഇങ്ങിനെ ഒരു മിത്രവും 
ആവിഭവി ക്കുകയും ചെയ്തും പോര്ച്ചുഗീസ്സ് ഭാഷയാണു" 
ബ്രസീലിലെ രാജദാഷ. പത്തൊമ്പതാം നആൂററാണ്ടി ന്െറ 
ആദ്യത്തില് തന്നെ ഈ രാജ്ൃവും സ്വതന്ത്രഭരണം സ്ഥാപിച്ചു. 

ഗതാന എന്ന പ്രശം ബ്രിട്ടന്, ഫോളന്ഡ്, ഡ്മ 
സു എന്നീ യൂറോപ്വനന് രാജ്ൃങ്ങളുടെ തധീനത്തിലാണു”. 
എന്നാല് അവിടത്തെ കാലാവസ്ഥ യൂ റോപ്വന്മാക്കു പററിയ 
തല്ലാത്തതുകൊണ്ടു” അവര് അവിടെ സ്ഥിരമായി കുടിയേറി 
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പ്പാക്കുന്നില്ല. അവിടെ വേലകം നടത്തുന്നതു” കാപ്പിരി. 
കം, ഇന്ത്യക്കാര് മുതലായ കൂലിവേലക്കാരുടെ സഹായം 
കൊണ്ടാണു. | 

ജനസംഖ) ചുരുക്കമായതുകൊണ്ടും വകൂരെ പ്രദേശങ്ങം 
൭വടയോഗഥയോഗ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഉപയോഥഒ പ്ലെടുത്താതെ, 

കിടക്കുന്ന തു കൊണ്ടും, തെക്കെ അമേരിക്കയില് ഗതാധഥത സൌ 

കയ്യങ്ങം വളരെ കുറവായിരിക്കുന്നു."” അമേസോണ് വദിയും 
അതിന്െറ പോഷകനദികളും, പരാന, പരാഗ്വേ നദിക 
തൂ ഗതാധതസൌകയ്യമുള്ളവയാണ്ുട”. വ്ര കൃതാ തുളു, ഇയ. 

വഴികളല്ലാതെ മനുഷ്വനിമ്മിതമായ തീവണ്ടി പ്പാതകളം 

മറവം വകൂരെ കുറവാകുന്നു. തീവണ്ടിപ്പ തകം അധികം 

'ഭഖണ്ഡത്തിന്െറ തെക്കുഭാഗത്താണുള്ള തു". ബോണസ്സ് അ 
യഴ' സ്സ്, മോണ്ടിവിഡിയൊ എന്നീ രണ്ടു തറമുഖപട്ടണത്ങ 
ഭു. ചുറവമുള്ള പുല്പ്രദേശങ്ങളും സംഫ്േടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു” 
ഭരനവധി തീവണ്ടിപ്പാതകളുണ്ടു'. ഒരുപാത ബോണസ്റ്റു്” 

അയഴ'സ്സില്നിന്ന വാറംപ്പുറൈസ്സറോവിലേക്കു പോകുന്നു. 

ഈ പാത ആ൯ന്ഡീസ്സ് പവ്ൃതത്തെ തുരന്നുകടന്നാണു പോകു 
ന്നതു. ഇത്ര ലയരത്തില് കൂടിപ്പോകന്ന തീവട്ടിപ്പ്പാത 

ലോകത്തില് വേറെ ഇല്ല. അതിദീഷമാഠയ തൂരങ്കത്തില് 
കൂടിയും അതൃന്നതങ്ങളുഠയ പഠറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയില്കൂടി 

യും പോകുന്ന ഈ പാത എത്രയും വിസ്മയയനിയ മാകുന്നു. 

ചിലപ്പ്പോഠം മേഘങ്ങഴം തീവണ്ടിയുടെ മാറ്ലുത്തെ തടയുകത 

ന്നെ ചെയ്യാവണ്ടു '. ഇതുകൂടാതെ ചെറിയ മല സ്വാതക€ം 

വേറെയുമുണ്ടു. വ പ ഞ്ചിമസ മു ദ്രതീരത്തെ മലയ്പ്യദേരങ്ങ 

കമായി സം ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രസീലിന്റെ കിഗക്കുഭാശത്തും 

ഒരു തീവണ്ടിപ്പാതയുണ്ടു". തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ തീവ 

്ടിപ്പാ തകം അധികവും നീളം കറഞ്ഞവയാണു”. വിസ് 

തൃതമായ അമേസോെ തടത്തിലും ബ്രസീലിനന്െറ ഉ ര്ാഡ്ര 

ദേശങ്ങളിലും മറ൨൦ ഇത്തരം പാതകം പണിയുന്നതു” അത്ര 
[| കം നി 



റു ി ഠീരോഷ്ക്കമേഖലാപ്രദേശങ്ങറം ൧ 
] 1) 

സുസാദ്ധ്യമല്ല. അമേസോണ് തടത്തില് ഖെള്ളപ്പ്യൊക്കം 

കൊടു ളള. ഉപദ്രവം എഎന്നമുണ്ടായിരിക്കുംം വിമാനങ്ങം 

എ പ്പെ പുടടത്തിയാല് മാത്രമേ ഗതാധാതത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങ 

ഒളുല്ലാം തീരുകയുള്ള. 

റാ 

അ്അഭ്ധ്വായം 9. 

ശീതോഷ്ണ്റുമേഖലാപ്പദേശങ്ങഠാ. 

തെക്കെ അമേരിക്കയുടെ തെക്കുഭാഗത്തു ' ആര്ജന്റീന, 

ചില്ലി, ഉ൨ഥെെ, പരാഥ്െ എന്നീ ന്ാലു രാജ്വങ്ങളാണുള്ള 

തു. ഇവയില് സഖ്ൃപ്പധാനമായിട്ടള്ളതു” അര്ജന്നറിനയാ 

കുന്നും . 

1. അര്ജന൯റീന. 

തരെ ക്കെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഡ്ലല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വെചു 

പ്രാഥമ്യം വഹിക്കുന്നതു അര്ജന്റീനയാകുന്നു. വിസ്തൃത 
മായ ഈരാജ്ൃത്തില് ഗോതമ്പുകൃഷിക്കുപയു ക്തവും യൂറോ 

പ്വരുടെ അധിവാസത്തിനനനുയോജ്യവുമായ കാലാവസ്ഥയാ 
ണുള്ളതു”. ത്തു കൊണ്ടു" അടുത്ത കാലത്തു” ഇവിടെ കുടിയേ 

റിപ്പാ കടന്ന സ്ലെയിനന്്കാമഃടേയും ഇററലിക്കാരുടേയും സം 
ഖു വദ്ധിച്ചിട്ട ണ്ടു. രാജ 9 പൊൌതുവെഒരു പരന്ന സമയശില 

മാകുന്ന. അതുകൊണ്ടു തീവണ്ടിപ്പുാതകംം നിമ്മിക്കുന്നതി 

ന്നും തദ്വാരാകൃഷിയും കന്നുകാലിവളത്തലും ശ്രമാതീതമാ 

യി അഭിവ്ൃവദ്ധിപ്പെടന്നതിനും ഇടയ യിട്ടു ണ്ടു. ലോകത്തില് 

ആവശ്വമുള്ള ഗോതമ്പില് ഒരു പ്രധാനഭാഗം ഇവിടെനിന്നു 

പോകുന്നം അര്ജന്റിനയെപ്പ്പോലെ ദൈശംദിഹം ഷ൫െശവ 

യും വഭ്ധിക്കുന്ന മറെറാരു രാജ്വം ഇല്ല. 

ഓര്ജന്റിശയെ 3 പ്രാകൃതവിഭാഗങ്ങളായിത്തിരിക്കാം :_ 



2 ഹഫഹൈസ്ക്ക്രം ഭൂമിഗാസ്ത്രരം പ ഴ് 

1. കിഴക്കുള്ള പുല്പ്രദേശമായ “പമ്പാസ”, ൧. വടക്കുള്ള 

ഗ്രാന് ചക്കോ? എന്നകാടടപ്രദേശം, 3. പടിഞ്ഞാവള്ളശ്രും 

ഷ്ട മായ പവ്യതസമീപസ്ഥപ്രദേശം, 4. തെക്കുള്ള മരുഭൂസമ 

മായ “പററഗേണിയം? 

1 പമ്പാസു” ഫന്നപുല്പ്രദേശമാണു” ഇതില് 

റവും പ്രധാനമായിട്ടള്ളതു'. ഈ പൃല്പ്രദേശം “ലാപ്പാ 

റാ? നദിക്കു ചുറവം കിടക്കുന്ന. ഇതില്ത്തന്നെ വടക്കുക 

ക്ക ഭാഗവും രതെക്കുകിഴക്കുരാഗഥവും തമ്മില് വ്ൃതവ്വാസമുണ്ടു . 

വടക്കുകിഴക്കഭാഗം മഴക്ൂടിയും മിതോഷ്ണ്കമായും, തെക്കുകി 

ദക്കുഭാഗഥം മഴ കുറഞ്ഞും ശഥൊൈത്വചമേറിയുമിരിക്കുന്നു. അതു. 

കൊണ്ടു” ആദ്വഭാഗത്തില് ചോളുവം രണ്ടാമത്തെ ഭു ഗത്തിരല്ം 

“ഗോതമ്പും കൃഷിചെയുന്നും ഗോതമ്പു ഷി സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം. 

ഭബാണസ്സ് അയ ഴസ്ത്റിനു ചുറ൨ മാണ. അതിന്ന്പ്പുറം മ 

ശറെവിനാല് ഈ കൃഷി നടത്താന് സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാ 

ത ജലസേചനസൌകയ്യത്ങം എഏപ്പെടുത്തുസതായാല് ഇന 

യും ക്ലൂടുതല് സ്ഥലങ്ങറം ഗോതമ്പുകൂ ഷിക്കുപയാ ഗ്ല 

ത്താം. ഒയമ്പതുകൊല്ലംമുമ്പ പമ്പാസില് അധികഭാശധം ത. 

ടമാടുകളെ, വളത്തുന്നതിനാണു' ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു- 

തോലി സനവേണ്ടിമാത്രം വളത്തിയിരുന്ന ഈ കുന്നുകാല കു 

൭. വിസ്തൃതമായ കെമതാവത്തില് ചില പത്തുപാലമ്മരേ 

ടെ മേല്നോട്ടത്തില് ഇഷ്ടം പോലെ മേഞ്ഞുനടക്കവാ൯ വിടു. 

കയായിരുന്നു പതിവു”. ഇപ്പോഠം ആ സയ്യ്യദായമെല്ലാം മാ 

ിയിരിക്കുന്നു. മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൃഷമിക്കപയേശി 

ചുതുടങ്ങി. എന്നാല് കന്നുകാലിവളത്തല് ക്ഷയിച്ചുപോയ! 

എന്നു വിചാരാിക്കേണ്ടം അതു പൃധ്യാധികം നജ്ഡിത മായിത്ത 

നൊ നടന്നവരുന്നും കന്നുകാലികംംക്കു തിന്ന 0൯ പ്രതേകത 

൭൦ പല്ലകഠംതനെ യ റബ”. ഇടപ്പ്പാഠം € താല് മാ 

ത്ൂംല്ല കയഠറി അയക്കുന്ന തൂ" മാംസവൃംക്ൂടി അയക്കുന്നു 

ഡെ. മാംസം തണപ്റ്റിക്കുവാനുള്ള വഴി കട്ടദൈ ത്തിയതിനാങക 



ശീതോഷ്്റു മേഖലാപ്പദേശങ്ങം ക 

അതു” എത്രയോ ടൂരമുള്ള യൂറോപ്പ്പിലേക്കു യാതൊരു കേടും 

വരാത്തവിധം കയററി അയക്കുവാന് സാധിക്കുന്ന. അതു 

കൊണ്ടു” ഇവിട്ടത്തെ മാംസക്കധുവടം അടുത്തകാലത്തു വല്ലാ 

തെ വദ്ധിച്ചിട്ട ണ്ട്. അതുകൊണ്ടു കന്നുകാലിവളത്തല് പഴ 

ടത്തക്കാഠം കൂടതല് സ്രദ്ധയോടും നിഷ്ടഷയോടും നടത്തിവ 

അന്നു. നല്ലതരം ൭രുക്കാള വൃത്തി ഹല്വ്യവസായവും ഇ 

തോടടകൂടി നടത്തിവരുന്നുണ്ടു”. 

ഗോതമ്പു”, മാംസം, തോല്, വെജ്ണു മുതലായ സാധന, 

അ്ങളാണു' ഇവിടെയിന്നു കയററി അയക്കുതതു”. “ബോണ 

ഡ്ഡ് അയഴ' സ്ത്, “ബാഹിയ ബ്കാ൯കാ? എനാ തൃറമുഖങ്ങ 

൦ പമ്പാസ്സിന്െറ അന്തഭാഗങ്ങളും തീവണ്ടിപ്പാതകളെക്കൊ 

ണ്ട സം ഘടി പ്പിക്കപ്പെടിട്ട ണ്ട. ബോണസ്സ് അയഴ”സ്സ് തെ 

ക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏററവും വലിയ പട്ടണമാ കുന്നു. ഈ 
രണ്ടു തുറമുഖങ്ങം വഴിയായി മേല്ചറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെ 

ല്ലാം യൂറോപ്പിലെ പ്യവസായരാജ്യങ്ങളുിടലയ്മച കയററി അ 

ക്കുന്നും വ്യവസിതപദാത്ഥ താം ഇടങ്ങാട്ട കൊണ്ടുവരിക 

പം ചെയുന്നു. ഇവിടെയുള്ള വ്യവസായങ്ങളാകട്ടെ, ഗോത 

വു പൊടിക്കുക, മാംസം തബണപ്പ്റിക്കും, പാല്വ്യവസായം 

മമൃന്നിവകഠം മാത്രമാ കുന്നു. 

ക് “ഗ്രാന് ചകക്കോ? വന്ന പ്രഃദശം വടക്കുഭാഗത്തു 
ചരാഗേനദിക്കും ആന്ഡീഡ്ഡിന്നും മദ്ധ്യേ കിടക്കുന്നു. ഇതു" 
ഒരുവിധം കാടുപിടി; ചതുപ്പുനിലമാണു”. ഗ്രാന്ച്ചക്കോ 
ന്ന വാക്കിനെ അത്ലഥംതനൌൊ “നോയാട്ടിന്നുള്ള നാട്ട? എ 
ണാണത്രെ. ഭുഗമമായ ഈ പ്രദേശത്തില് ഇതരഭാഗങ്ങളില് 

ക 00 7 യു ൧൨. ൩൧ പട്ടി യോടിക്കപ്പെട ഇ൯്ഡ്യന്സു” അധിവസിക്കുന്നു. 

്, പവ്വ ത സമീ സ്ഥ ദഠാ ം:_... പമ്പാസിന്നം 
ൽ ഴി ച ആ൯ഡീഡ്സ പവ്വതത്തിന്നും മള്കെ കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശ 
ത്തില് മ തശീതോഷ്ണ്ുമഠയ ഒരു വിധം മെഡിട്ടറേനിയന് 



ലര് ൈസ്റ്ല 0 ട്രമിശാ സ്ര ം ്; 

കാലാവസ്ഥയാണുള്ളതു'. അതുകൊണ്ടു മുന്ത്ിരിയയം മററ പ് 
ല ഫലങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാന് സാധിക്കുന്നു. എന്നുമാത്രൂ. 

മല്ല കരിമ്പം പുകയിലയും അത്ധ്വാവശ്വം കൃഷിചെയ്യാം, 
മഴ നന്നേ കുറവായതുകൊണ്ടു കൃഷികഠം അഭിവൃദ്യിപ്പെടണ 

മെങ്കില് ജലസേചന സൌകയ്യുങ്ങം എപ്ലെടുത്തേണ്ടിയിരിക്ക്: 
ന്ന പമ്പാസു പ്രദേശം ഗോതമ്പുകൃഷ്ധിക്കും കന്നുകാലി വക 
ത്തലിന്നും അധികമായി ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങിയതോട. 

കൂടി ആളുകഠംക്കുള്ള മേച്ചില്സ്ഥലം ഈ പടിഞ്ഞാറന് പ്പ. 
ദേഠരമായിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഭാവിയില്, തിവണ്ടിപ്പാതക. 

ഒം ജലസേചചനസൌകയ്യങ്ങളും എഡ്റെടുത്തി ഈ പ്രേം; സസ് 

ി വളരെ പുഷ്ടിപ്പെട്ടു വരുവാന് ഇടയ്ുണ്ടു. 

4. പററശഷോണിയ:__ഒരു വിധം മരുഭൂസമമായ' 

പീഠഭൂമിയാകുന്നു. ഈ പീഠ ടട മി യില് തെക്കും പടിഞ്ഞാ൨ം 

വശങ്ങളില് വെസ്റ്റര്ലീഡ്പു മുഖേന ശീതകാലത്തില് കുറച്ചു മ 

കിട്ടന്നുണ്ടു '. അതുകൊണ്ടു” ആഭാഗങ്ങളില് ആടുകഠംക്കു മേയു 

വാന് തക്കവണ്ണം പുല്ലും ചെടികളും വളരുന്നു. എന്നു മാത്രമ 

ല്ല, അടുത്ത കാലത്തു”, അവിടെ ചില വയ ലുകളില് നിന്നു 

മണ്ണെള്ല്ു കുഴിച്ചെ$ ക്കുവാനും തുടങ്ങീട്ടണ്ടു". അതുകൊണ്ടു പററ. 

ശഗോണിയ ഫലമത്രുനയമായ മരുഭൂമിയല്ല. 

അര്ജന്റീനയില് ഗതാധതസൌകയ്യങ്ങഠം ധാരാമുമു 

ണ്ട്. പരാന_പരാഥെവ നദികളില് ഈ ഭാഗത്തു കപ്പലുകറം 

ക്കു സഞ്ചരിക്കാം. അനവധി തീവണ്ടിപ്പാതകളും ഇവിടെ. 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടണ്ടു. 

[് 

ദര് ലു. 

ആ൯ന്ഡീസ്സ് പവ്യൃതത്തിനേദയും ശാന്തസമദ്രത്തിന്ഠ: 

യും ഇടക്കു വീതികറഞ്ഞു തെക്കുവടക്കു നെടനിളത്തില്ക്കിടക്കു 

ന്ന ഒരു രജ്യേമ കുന്നു, ചില്ലി. ഈ രാജ്യത്തിനു 2,500 നാഴി 

ക യോളം നീള മുണ്ടെ്കി ലും 200 നാഴികയില് കൂടുതല് വീ 
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തി ഒരിടത്തും ഇല്ല. ഭൂപ്രക്ൃതികൊണ്ടും, കാലാ വസ്ഥകൊണ്ടു 

ത ല്ലന്നങ്ങറഥം കൊണ്ടും പ്രകൃത്യാ വ്ൃര്ധൃസ്ത്രമഠായ മൂന്നു ഗി. 

കായി ഈ രാജൃത്തെത്തിരിയ്ക്കാം . 

1. ചില്ലിയുടെ വടക്കുരാഗം മുഴുവനും ഒരു വലിയ 

മരുഭൂമിയാകുന്നു. രേററക്കാമ?” എന്ന ഈ മരുഭ്ര മി ആന്ഡി 

സ്സിന്്റ ച 50൭009 പ്രദേശമാണെന്നു മുമ്പു പ്രസ്ലാവിച്ചി 
ട്ടണ്ടല്ലോ. എന്നാല് ഇതു ഫലത്തുനയമായ മരുഭൂമിയല്ലം ഈ 

മരുഭ്ൂമ യിലുള്ള പമ്മതപാധ്വങ്ങളില് നിന്നു ചെമ്പും മററ. 

ഭാഗങ്ങളില് നിന്നു “മശൈട്രൈറൈവം? ധാരാളം ചഴിക്കുന്നു. വി 

ലപിടി ച്ച ഈ രണ്ടു പദാത്ഥങ്ങളും അന്വരാജ്വങ്ങളിലേക്കു 

കയഠറ! അയക്കുകയാണു ചെയുന്നതു”. “നൈട്രൈററ? എന്നു 
പറയുന്നതു ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തു വിളയുന്ന ഒരു തരം 

ഉപ്പ്ാണു . ഈ ഉപ്പ, മഴയുണ്ടെങ്കില് മണ്ണില് അലിഞ്ഞു ചേ 

ന്നു ഭൂമിക്കു വളുമായിത്തീരും. എന്നാല് അററക്കാമ മരുഭൂമി: 
യില് മഴയില്ലത്തേതു കൊണ്ടു” അവിടെ വിളയുന്ന നൈട്രൈ- 

൨൨ എല്ലാം എടുത്തു ശേഖരിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നു. ഇതു വള. 
രെവിശേഷതരമായ ഒരു വളുമാണു”. അതുകൊണ്ടു ലോക 

ത്തില് പല രാജ്യങ്ങളിലേയ്യള്ം ഇതു കയറി അയക്കപ്പെടുന്ന 

ണ്ടു , “ഇക്വിക്ക്? കേരീക്ക എന്നീ തുറമുഖങ്ങളു ല് കൂടിയാണു” 
ഈ പദാത്ഥങ്ങംകയ ററി അയക്കുന്നതു'”. ചില്ലിയുടെ സ്സന്പ 

ല്സ്സമുഭ്ധി അധികപും ഈ കച്ചവടത്തെ ആത്രയിച്ചിരിക്കുന്നും 
വടക്കന് ചില്ലിയില് ചെമ്പും നൈട്രൈറവം ഉള്ളതു 

കൊണ്ടുമാത്രമാണു” ജനങ്ങം അധിവസിക്കുന്നതു”. അവിടെ. 
യുള്ള. ജനങ്ങഴം മിക്കവാറം ഖനനവേലയില് ഏപ്പെട്ടിട്ടുള്ള. 
വരുമാണു . കടിക്കാന് വെള്ളഭമാ കഴിക്കുവാന് ഭക്ഷണമോ 
കഴ പ്രദഠശത്തു ലഭിക്കുവാന് പ്രയാസം. വകൂരെ ദൂരത്തുള്ള. 
ആന്ഡീസ്സറ പപ്യതത്തികല പുഴകളില് നിന്നണേ വെള്ളം 
കൊണ്ടുവരുന്നതു”. അതു പോലെത്തന്നെ, ചില്ലിയുടെ മദ്ധ്യ 
ഭാഗത്തുനിന്നു കടല്മാറ്റുമായൊ റെയില് മഠഗ്ലൂമായൊ ഭക്ഷ. 



മു ഫഹൈസ്സറൂറം ഭൂമിശാസ്രും 11 

ണസാധനങ്ങളു കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

2, ചില്ലിയുടെ മദ്ധ്യഭാഗമഠണു ഏററവും അധിവാസ 

ശയാഗ്വയമായ പ്രദേശം. വാംംപ്പറൈസോ പട്ടണത്തിയ .ഖു 

റവ൨മുള൭ ഈ പ്രദേശം ച്ചില്ലിയില് വെച്ചു ഏററവും അധി 

കം ഫലപവഷ്ടവും ജനനിബിഡവഖുമാകുന്നും ഇധിട്ടത്തെ കാലാ 

വസ്ഥയും ഉല്പന്നങ്ങളും സ്സെയിനിലുള്ളതുപപോലെയാണു . 

ഗോതമ്പു, മുന്തിരി, പഴങ്ങഠം എന്നീ മെഡിട്ടറേനിയന് പദാ 

ത്ഥങ്ങഠം ഇവിടെ വളരുന്നു മെഡിട്ടറേനിയന൯ കാലാവസ്ഥ 

യ്യും ഉ ലുന്നങ്ങളും ഉള്ളതുകൊ ണ്ട സ്സെയിനോ ടു സാദ ശ്വമുള്ള 

ഇഴ പ്രദേശത്തില്, തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ മറ൨ ഭാഗങ്ങ 

ളെ ക്കാഠം അധികം സ്സെയിന്കാ൪ കടിയേറിപ്പാ ക്ടന്നുണ്ടു്. 

കാഷികപ്രദേശമഠായ ഈ വിഭാഗത്തില് കൃഷി ചെയുന്ന 

ഭക്ഷണപഠാത്ഥങ്ങളില് അധികവും വടക്കന് ചില്ലിയില് 

ചിലവാകുന്ന. അധികപ്പുടിയു ഒ്ളതു പനാമാവഴിയ്യട നൂ 

യോക്കിലേഷ്മടു കയററി അയയ്യടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില്ലിക്കാ 

“വശ്വയമുള്ള വ്യവവസിത പദടാത്ഥങ്ങറം, പരുത്തിച്ചരക്കുകഠം., ക. 

 മ്പിളിച്ചരക്കുകറം, യന്ത്രസാമഗധ്രികഠം മുതലായവ അന്വരാ 

ജ്യങ്ങളില് നിന്നു കൊണ്ടു വരേണ്ടി യിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടു , ജമ്മ 

നി, ഫ്രാന്സ', ഐക്വരാജ്വങ്ങം എന്നീ രാജ്യങ്ങളു മായിട്ടാ 

ണ ചില്ലിയുടെ കച്ചവടം മുമൃുവ൯ നടക്കുന്നതു”. “വാ ംപ്പുറൈ 

സൊ?” ആണു പ്രധാന തുറമുഖം. എന്നാല് ചില്ലിയുടെ തല 

സ്ഥാനം “സാ൯റിയാഥഗെഠ? ആകുന്നം ഈ പട്ടണം മഭ്ധ്വചി 

ല്ലിയുടെ മദ്ധ്ൃയഭാഗത്തു 1,800 അടി ഭയരത്തില് സ്ഥിതി 

ചെയുന്ന 

8. തെക്കനന്ചചില്ലി കേവലം കാട്ട പ്രദേശ മാകുന്നു. ഇവി 

ടെ കടല്ക്കര സ്നോട്ടേ"ലണ്ടിന്ന്റേയും നോര്വ്വയുടേയും കടല് 

ക്കര പോലെ ക്രമാതീതമായി മുറിഞ്ഞും കടുംതൂക്കായും അന 

വധി ദ്വീപുക ളോടുകൂടിയും കിടക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള കാട 

കം ഇതുവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന് തുടങ്ങീട്ടില ര്രല്ലം 
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യ & ലി റി ) 
ചില ഇ൯ഡ്യന്സ് അല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ അധിമംം 

ജനങ്ങളും ഇല്ല. തെക്കേ അററംം അര്ജന്റീനയുടെ തെക്ക്കേ 

അററം.പ്വാലെ, വെയസ്ക്റര്ലീസ്സ് മുഖേന മഴ ലഭിക്കുന്നതു 

കൊണ്ടു്” ആടുകളെ. വളത്തത്തക്കവണ്ണും പല്ലുകളും ചെടികളും 

മറവ മുള്ള പ്രദേശ മാകുന്നും 

3. ഉരഗ 
അര്ജന്റീന, ചില്ലീ ഈ രാജ്വങ്ങളെക്ക 00൦ പ്പാധാഗ്വം 

കുറഞ്ഞ ഒരു ച്ചെറിയ രാജ്വമാകുന്ന ഉവൃഗ്വേം ഇവിടെ ഗോത 

ന്മും ചേ0ളവും കൃഷിചെയുന്നുണ്ടു'; എന്നാല് ആടുവളത്ത 

ലാണു ' ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴില്. ഒന്നാന്തരം മേച്ചില് 

സ്ഥലത്ങളു ഭടതുകൊണ്ടു' ഈ വ്യവസായം അവിടെ ക്രമവ്വവ൮ 
ദമായി കയനുവരുന്നുണ്ടെ”. മാംസവും ആട്ടിന്രോമവുമാകം 

ന്ന പ്രധാന കയറവമതികഠം- സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയും, 

ഭൂമിയുടെ ഫലപുഷ്ടിയും, രാജ്ൃത്തിന്്റെ ഉള്ളിലേയഡ്ലു പ്വവേ 
രിക്കുന്ന തിന്നു ളൂ. സെൌകുയ്യുവും മറ൨ം ഹേതുവായി യൂറോ 
പ്യന്മാര് ധാരാളം ഇവിടെ കുടിയേറിപ്പ്പാത്തിട്ട ണ്ട. തനി 
യൂറോപ്യന്മാര് തന്നെയാണു” ഇവിടത്തെ ജനങ്ങ0ം എന്നു പ 

റയാം. “മോണ്ടിവിഡിയോ? എന തലസ്ഥാനനഗാരത്തി 
ലദണു' രാജ്യത്തിലെ ജനസംഖ്വയില് നാലിലൊരംഠാത്തോ 
തും പാത്തുവരു ന്നതു”. 

൧. വരാഗ്ഗൈെ॥ 

ഈ ച്ചെറിയ രാജ്വം സമുദ്രതീരത്തുനിന്നു വള രെദൂരം 
തു ള്ളിലേയ്യ നീങ്ങി ദക്ഷിണായയ രേഖാവപ്രദേശത്തു സ്ഥി 
തി ചെയ്യുന്നു. പറയത്തക്ക അഭിവ്വദ്ധിയൊന്നും പ്രാപിക്കാ 
തെ താണപടിയില് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്വയമാകുന്നു ഇതു”. ജ൮ 
ഞങ്ങളാകട്ടെ, ഇന്ഡ്വ്വന്സും മിശ്രവമദ്ശങ്ങളും മാത്രമേ അവി 
ടെ ഉള്ളൂ. കന്നുകാലി വളത്തലാണു പ്രധാനമായ വ്യവസാ 
യ്ധംം അതുകൊണ്ടു്” ഇവിടെനിന്നു കന്നുകാലികളും തോലും 

ച് 
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കയ ററി അയക്കപ്പെടുന്ന. കച്ചവടം അധികവും നടക്കുന്നതു” 
പരാന നദിയില്ക്കൂടിയാണു”. രാജ്വത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാ 
യ അസന്ഷ്വന്? ബോണസ്സ് അയഴ'സ്സമായി തീവണ്ടിപ്പാ 
തകൊണ്ടു' സംഘടിക്കപ്പെട്ടിട്ട ണ്ട്. 

അദ്ധ്യായം 6. 

ഉഷ്ടമേഖലാപ്രദേശങ്ങഠം 

തെക്കെ അമേഠിക്കയിലുള്ള. അധികരാജ്യങ്ങളു ൦ ഉയ്ഡ്ുമേ 

ഖലയിലാണു സ്ഥിതി ചെയുന്നതു”. ഇവയില് “സവയ പ്രധാ 

നമായിട്ടുള്ളതു ബ്രസീല് രാജ്യമകേന്നു- 

1. ബസില് 

തെക്കെ താ മേക്ക്യി ഏററവധും വലിയ രാജ്വമാക 

ന്ന ബ്രസീല്. ഇതിന്നു” ആസ്ത്രേലിയ വനന്കരടയക്കാഠം വലു 

പം കൂടടംം എന്നാല് ഈ വലിയ രാജ്യം ഇന്നും പ്രാകൃതാവ 

സ്ഥയില് കിടക്കുന്നു. മനുഷ്ൃപ്രയത്നം കൊണ്ടു പൃഷ്ടിപ്പെട 

ത്താവുന്നതായ പല ശക്തികളം പ്രകൃതീദേവി ഇവിടെ സം 

ഭരിച്ചിട്ടണ്ടു. അവയെല്ലാം ഇപ്പ്ോോഠം അന്തല്ലീനമായി കി 

ടക്കുന്ന, അതുകൊണ്ടു ബ്രസ്പീലിന്നു ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി 

യൃണ്ടെന്നു ദീഘദഠാനം ചെയ്യാം. അന്തര്ല്ലീനമായി കിടക്കു 

ന ഭൌതികശ ക്തികളെ. പ്രായോ ഗികങ്ങളുക്കുന്നതായാല്, 

ബ്രസീല്, ഇതരരാജ്യങ്ങറാക്കാവശ്യമുള്ള, പല പദാത്ഥങ്ങളു. 

ടേയും കലവറയാ യിത്തീരും . 

. ഈ വലിയ രാജ്യത്തെ 3 പ്രാകൃത വിഭാഗങ്ങളായിത്തി 

രിക്കാം... 

1. അമേസോണ് തടം:__ അതിഗഫനങ്ങളായ' 

ഉ.ദ്ലയുമേഖലാക്കാ ടുകറം നിറഞ്ഞ വിസ്തൃതമായ പ്രദേശമാകു 

ന്ന ഇത. എന്നാല് നിബിഡമായി വകന്നിരിക്കുന്ന വൃക്ഷ 
വി 



മുറ്റു 6 മഖലാപ്രദേശങ്ങറം
 ട്ട 

സസ്വാ ദികറംകൊണ്ടു ദുറ്ലുമമായിത്തീന്നിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തു 

ജനങ്ങ0ം അധികമില്ല. പുര്പ്പനിവാസികളായ കുറെ ഇന് 

ഡ്യന്സ് മാത്രമേ അവിടെ പാക്ന്നുള്ള. ഇവിടെ സുഭിക്ഷമര്: 

യി പ്രകൃത്വ്വാ ഉണ്ടാകുന്ന റബ്ബറിന്നു' ഒരു കാലത്തു ലോക 

ത്തതില് വലിയ 'ആവശ്വവും വിലയ്ുയമുണ്ടായിരുന്നും എനാല് 

 ഇതരരാജ്യങ്ങളില് റബര് നട്ടവള. ത്തുവാ൯ തുടങ്ങിയതോടുകൂ 

ടി “പാരാറബ്ബര്൪? എന്നു സൃവ്വസിദ്ധമായ ഈ റബ്ബറിന്നു പ്രാ 

ധാനം കുറഞ്ഞു പോയിം അമേസോണ് നഠീമുഖത്തുള്ള. “പാ: 

ര" തുറമുഖത്തില്ക്കൂടി കയററി അയക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു “പാ 

രാറബ്ൂര്” എനാ പേരുണ്ടായതു”. നദീമുഖത്തുനിന്നു” ഒരായി. 

രം നാഴിക ഉള്ളിലേധ്മ്ചു നീങ്ങി നീഗ്രോ നദി അമേസോണ് 

നദിയോടട സംയോജിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു സ്ഥിതിചെയുന്ന 

മേനോവാധസ്സസ്? എന്ന പട്ടണം ചുറവമുള്ള റബ്ദര് ശേഖരിക്കു 

ന്നതിന്നുള്ള സങ്കേതമാണു'. ഈരണ്ടു പട്ടണങ്ങളിലൊഴിച്ചു 

അമേസോണ് തടത്തില് മറൊങ്ങും ആരോഗ്വത്തോട്ടകൂടി സ 
സഖം പാക്കവാന് പ്രയാസം. 

ഒ. ബ്രസിലിയന് മന്നതതടം:__ഈ പ്രദേശലും 
അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നതാണ്”. എന്നാല് 

ഇതിന് കിഴക്കുവശത്തു" ഇപ്പേഠഠം ഇരുമ്പ ഖനനംചെയ്യെ 
ടുക്കുന്നുണ്ടു'. ലോഹഖനികറം സുലഭമായ ഈ പ്രദേശം വേ: 
ണ്ടംവണ്ണം ൭പയോഗിച്ചുരതുടങ്ങിയാല് ഇവിടത്തെ “ധനപു. 
ഷ്ടി കൂടുന്നതിന്നും ജനസംഖ വദ്ധി ക്കുന്നതിന്നും ഇടയ്ുണ്ടു".. 

8. കിഴക്കെ തീരപ്രദേഠാം:_ ബ്രസീലിയന് ൭ 
നസനതതടത്തി വേറയും ത്ത് ലാന്തിക” സമുദ്രത്തിനേറയും മ 
മ്ധോേ കിടക്കുന്ന ഈ വീതികുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണേ ബ്രസീലില് 
ഏററവും പ്രധാനമായിട്ടള്ളതു”. ജനങ്ങം അധികം പാക 
ന്നതും ഇവിടെത്തനെയാണു'. പോര്ച്ചുഗീസ്സകാരും, കാ 
പ്ലിരികളും, മി ശ്രവറ്ഗുങ്ങകും കൂടിയ ഒരു ജനസമുദായമാക. 

[ം! 
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0 അവിടെ ഉള്ളതു”. 

ഈ തീരപ്രദേശത്തെ 3 ഭാഗമായിത്തിരിക്കാം, അതില് 

മഭ്ധൃഭാഗത്തില് ജനങ്ങം അധികം നിബിഡമായിപ്പാക്കു 

ന്നും ഇതു കാപ്പി ഷിക്കു വ്രസിദ്ധപ്പെട്ട പ്രദേശമാണു”. 
ലാകത്തില്: ഉ.ണ്ടാകുന്ന കാപ്പ്റിയില് മുക്കാല് അംഗഥത്തോ 
കും ബ്രസീലിലാ ബഅണ്ടാകുന്നതെന്നു” അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതു” 
ഈ മമദ്ധ്യഭാധത്താണു'. ഇപിടെ കാപ്പ്പികൃഷിക്കു പററിയ 
തായ മണ്ണും, കാലാവസ്ഥയും, മഴയും, മലഞ്ചെരിവുകളും 

ഉണ്ടു”, “സാവൊ പോക്കൊ? ഏന്ന പട്ടണം കാപ്പിക്കുരു ശേ 

ഖരിക്കുനതിനുള്ള, സങ്കേതമാകുന്നു. ഈ പട്ടബത്തില് പരഃ 

ത്തിമുതലായ.വൃവസായങ്ങളും ഉണ്ടു”. ഈ പട്ടണത്തില് 

നിന്നു കാപ്പിയും മറ൨൨ ചരക്കുകളും “സാ൯ടോസ്ത്റ”, റിയോ 

ഡിജനിറൊ? എന്നീ തുറമുഖങ്ങറം വഴിയായി കയററി അയ: 

കന്നം റിയോഡിജനിറൊ, ബ്രസീലിന്െറ തലസ്ഥാനവുമാ 
കുന്ന. ഇവിടെ ഒരൊന്നാന്തരം തുറമഖമണ്ടു”. അതു പ്രകൃതി 

നിമ്മിത മാകുന്നു. പരുത്തി വ്യവസായം ഈ പട്ടണത്തിലും 

നടക്കുന്നുണ്ട്, 

തീരപ്രദേശത്തിന്െറ തെക്കെ ഖണ്ഡം ശീതോട്്ുമേഖ 

ലയിലാണെ കിടക്കുന്നതു”. അതുകൊണ്ട യൂറോപ്യന്മാര് 

അവിടെ ധാരാളം അധിവസിക്കുന്നു. കന്നുകാലികളേയും 

ചെമ്മരിയാടടകടളയും വളത്രയകയാണ ഇവിടെ ജനങ്ങംംക്കു 

പ്രധാന തൊഴില്. ഇതുകൊണ്ടു മാംസം കയററി അയഷ്യകന്ന 

വ്യവസായവും അവിടെ നടന്വരുന്നം 

തീരപ്രദേശരത്തിന്െറ ഉത്തരഖണ്ഡം കാഷ്ടികമായി വ 

തുരെ പിഫ്മിപ്പെട്ട വന്നിട്ടണ്ടെ". കരിമ്പു, പരുത്തി, പുക 

യില, കൊക്കൊ എന്നീ പദാത്ഥങ്ങളാണു” ഇവിടെ കൃഷി 

ചെയ്യുന്നതു”. കൃഷികളിലെല്ലാം വേലച്െയുന്നതു അധി 

കവും കാപ്പ്ിരികളാകുന്നു. കരിയ്പുകൃഷിക്കു വളരെ പററിയ 

സ്ഥലമാണെങ്കിലും, ജാവയിലെ കൃബയിലോ ഉ ടൊകുന്ന 
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$ 

തുപോലെ കരിമ്പു” ഇവിടെ ഇ. ണ്ടാകുന്നില്ല: “പെരനാാബു 

ക്കൊ” എന്ന തുറമ ഖത്തില് കൂടിയാണു” പഞ്ചസാര കയററി 

$ 110 
ഡയക്കുനതത". പുകയിലയും കൊക്കോവും “ബാഹിയാ 

പട്ടണത്തിനു ചുറ൨൦ കൃഷിച്െയുന്നു. രണ്ടും ബാഹിയാ 

തുറമുഖം വഴിയായി കയററി അയക്കയും ച്ചെയുന്നും ഡെ 

 ക്വരാജ്വങ്ങഥം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഏററവും അധികം പക 

യിലകൃഷി നടക്കുന്നതു ബ്രസീലിലാണ്”. ഇവിടെയുണ്ടാകുനാ 

1 "0 

പരുത്തികൊണ്ട്' ഇവി ടെത്തന്നെ വ്ൃയവസായങ്ങറം യടത്തുന്നു, 

2. മററുരാജ്ച്യങ്ങഥാ 

ധയാന 93 ഖണ്ഡങ്ങളായി ബ്രിട്ടീഷ്, ഡച്ച്, 

ഫ്രുഞ്ച എന്നീ ട് വിദേശഠക്തികകുടെ താധീനത്തിലാണു'.. 

തെക്കെ അമേരിക്കയില് ഗയാന മാത്രമേ സ്വാതന്ത്രം അ 

ഡാഭവിക്കാത്ത രാജ്യമുളൃളം ഈ രാജ്ൃത്തി ന്െറ സമുദ്രതീരപ്പ. 
ദേശം കരിമ്പിന് തോടടങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

ആഫ്രിക്കന് കാപ്പ്പിരികളും ഇന്ത്ൃക്കാരുമാണു” ഈ തോട്ടങ്ങ. 

കല് വേലച്െയ്യുന്നതു .. ഇവിടെനിന്നു പ്രധാനമായി കയ 

ററി അയക്കുന്നതു പഞ്ചസാരയാകുന്നു. ധയാനാ ഒന്നത ത 

ടഞ്ളുില് സ്വണ്ണും, വൈരം മുതലായ ലോഫങ്ങം സമുഭദ്ധി 

ഖഠയുണ്ടു , എനാല് ഈ ലോഹഖനിക൦ം വേണ്ടതു പോ. 
ലെ ജപദയാഗിച്ചു തുടങ്ങീട്ടില്ല. 

വെനിസുൂല പവ്ൃതപ്പദേഠാവും സമനിലങ്ങ ളും. 
ടി കലന്നതാണു'”. ഇതില് പ്വതവ്രദദഗാം അധികം സഖ 
ശരമായതുകൊണ്ടു ജനങ്ങം അധികം അവിടെ താമസിക്കു 

ന്ന. ഇവിടെ കാുപ്പ്ികഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. സമുദ്രതീരത്തുള്ള 
സമനിലത്കളില് പരുത്തി, കൊക്കൊ, പൃകയില മുതലായ 

തും ക്ലഷിചെയുന്നു. കൊക്കൊ ആണു പ്രധാനമായി കയ 
ററ! അയക്കുന്നതു”. തലസ്ഥാന നഗരമായ കോരക്കാസ്സ്സ്? 
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3,000 അടി ഉ യരത്തില്, കാപ്പികൃഷി നടക്കുന്ന പ്രദേശത്തു 
സ്ഥിതി ച്ചെയുന്നു. ി 

പവ്ൃതപ്രദേശങ്ങളായ കൊളംബിയ, ഇക്വഡോര്, 
പെ, ബെൌളിവിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങരം ഭൂരവ്വകൃതികൊണ്ടും 
കാലാഖവസ്ഥകൊണ്ടും മറവം ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവത്തോ 

ടകൂടിയവയാകുന്നു. ഇവയില്, ബൊളിവിയ ഒഴിച്ചു മ 
 റെറല്ലഠ രാജ്യങ്ങറാക്കും പടിഞ്ഞാറ. സമുദ്രതീരപ്രദേശവും, 
മദ്ധ്യത്തില് തനി പവ്യതപ്രദേശധും, കിഴക്കുഭാഗം പവ്യത 
പാശ്വങ്ങളു. മുണ്ടു. ഇതില് തനി പവ്ൃരുവ്രദേശമാണു” ഏ 

ററവും സുഖകരവും ജനങ്ങം അധികം തിങ്ങിപ്പാക്കന്നതും 

പ]ഷ്ഠിപ്പെട്ടിട്ട ള്ളതുമായ ഭറുഗം.ം ഈ പ്രദേശത്തില്, ചെയും 

തകരം, പ്ലാററിനം, നൈട്്രൈററ് മുതലായ വിലപിടിച്ച 
പലതരം ലോഹങ്ങറം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടണ്ടു'. മണ്ണെണ്ണുയുള്ള. 

പ്ല ഭാഗങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടു'. ബൊകിവിയ, പമ്യതങ്ങ 
കുടെ ഇടയില് കിടക്കുന്ന ഒരു പീഠഭൂമിയാകന്നു. ബൊഗേയ 

ട്ടൊ, ക്വിറെറാ, ലീമ, ലാപ്പാസ്സ്ം വെയട്ടേോസി എന്നീ 

പട്ടണങ്ങറം സ്ഥിതിചെയുന്നതു” എവിടെയെന്നു നോക്കുകം 

ഇതില് പൊട്ടോസി, വെള്ളി ഖനനംചെയുന്ന സ്ഥലമാ 
കുന്നു, 

ആന്ഡീസ'_ പധ്യതപ്രദേശത്തിന്െറ ലോഹസ്മുദ്ധി 
കൊണ്ടാണു" സ്സെയിന്കാര് അവിടേക്കാകഷിക്ക പ്പെട്ടതെ ന്ത 

മു നു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലൊ. ഇന്്ഡ്വനന്സി ന്റെ സന്തതിപര 

മ്പരകളാണു'” ഈ രാജ്യങ്ങളില് ഇപ്പോഴും അധികമുള്ളതു”.- 

0 തു കൊണ്ടു, ചില്ലി, അര്ജന്റീന, ബ്രസീല് മുതലായ രാ 

ജ്യങ്ങളെ പ്പോലെ ഈ രാജ്ൃങ്ങം അഭി വൃദ്ധിപ്പെടുവന്നിട്ടില്ല. 

ലോകത്തിലെ പ്രധാന നാവികപഥങത്ങളില്ഹിന്ന വിദൂര 

മായിക്കിടക്കുന്ന ഈ രാജ്ൃങ്ങറംക്കു്' ഇതരരാജ്യങ്ങളു മായി 

അധികം സമ്പക്കമുണ്ടാവാനും സൌകയ്യമുണ്ടായിട്ടില്ലം 

എന്നാല് പനാമാതോട്ട്” തൂറന്നതോട്ടകൂടി, ഈരാജ്യങ്ങളി 
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്് തുറമുഖങ്ങളില് നി ന്൯ു.---തുറമുഖങ്ങറം പേരിനു മാത്ര 

മയുള്ള_.. ഐക്വരാജ്യങ്ങളിലെ കിഴക്കേതീരത്തേയഷ്മകൂം യ്മ 

റോപ്പപി ന്െറ പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തേയ്യമുള്ളദൂരം ഥുരുങ്ഭിവരി 

കയും, തദ്വാരാ തവയുമായുള്ള ഇടവാടുകളും കച്ചവടവും 

_ വദ്ധിച്ചുവരികയും ചെയ്തുതുടങ്ങിയിട്ടു ണ്ടു. 

അഭദ്ധ്പായം 7 

വടള്്൭ അമേരിക്ക 

ഭ്രഗോളം പരിശോധിക്കുന്തായാല്, വടക്കെ അ മേരി 

ക്ക ഇന്ത്യയുടെ ശരിക്കു” എതുവശത്താോണു സ്ഥിതിചെ യുന്ന 

തെന്നു കാണാം, 1009 പടിഞ്ഞാറകള്ള. ്രുവകദ രഖ നോക്കു 

കം ഈ രേഖ ഏകദേശം വടക്കെ ഭരമേരിക്കയുടെ മഭ്മാ 

ത്തില് കൂടി ക്കടന്നു പോകുന്നു. മെക്ക്രിക്കൊ പട്ടണം ഈ രേ 
ഖഡ്ലരടുത്താണു . മദിരാധിയില് രാത്രി 12 മണിസമയത്തു 
മെഴ്ടിക്കോവില് എത്ര മണിയായിരിക്കുമെന്നു കണക്കാക്കി 

നോക്കുക. 

തെക്കുവടക്കു 6,000 നാഴിക നീള ത്തില്ക്കിട ക്ദന്ന ഈ 
ഭൂഖണ്ഡം വലുപ്പും കൊണ്ടു ലോകത്തി മുന്നാമത്തേതാകുന്നും 
ഇതിന്നു ആസ്റ്രേലിയയുടെ രണ്ടര ഇരട്ടി വലപ്പമുണ്ടു”. എ 
ന്നാല് വള രെഭാഗം പവ്യൃതങ്ങളുായും, മഴയില്ലാത്ത പ്രദേശ 
ഞകായും, മഞ്ഞുമൂടിയ സ്ഥലങ്ങളുയും അധിവാസ യോഗ്വമ 
ല്ലാതെ കിടക്കുന്നു. 

ഭൂപ്രകൃതി 
വടക്കെ അമേരിക്കയും തെക്കെ അമേരിക്കയും തമ്മില് 

ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും സാമ്വമുണ്ടു”. രണ്ടു വന്കരക. 
പടയും വടക്കഭാഗം തീതിക്ടടിയും, തെക്കുഭാധം വീതി കറ 
ഞ്ഞു ക ത്തുമിരിക്കുന്നു. തെക്കെ അടമരിക്കയിലെടഃപ്പോ ലെ 

1൫, 
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വടക്കേ അമേരിക്ക. ഭൂപ്രകൃതി. 

പതഞ്ചിമപവ്ൃതപ്പ 3ദഠ:__ തെകക്ക അമേരിക്കയ! 
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ലെ ആ൯ഡീസ്സ് പല്പതത്തിന്െറ തുടച്വയായി വടക്കെ അമേ. 

രിക്കയുടെ ചടിഞ്ഞാ൨വശത്തു റോക്കീപവ്വതനിരകറം തെക്കു 

വടക്കു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന. റോക്കി, ഹിമാലയപവ്ൃയതംപോ 

ലെ പലേ നിരകളായിട്ടാണു കിടക്കുന്നതു”. വാസ്മവത്തില് 

റോക്കി പവ്യതമെന്നുള്ള. പേരു” എല്ലാനിരകളു ടേയും കിഴ 

ക്കെ അററത്തെ നിരക്കള്ളതാകുന്നു. റോക്കിയുടെ പടിഞ്ഞാ 

൨വശത്തു” അതിന്നേകദേശം സമാന്തരമായി പലേ നിരകകളു 

മുണ്ടു". വടക്കുഭാഗത്തു ഇവയെല്ലാം വളരെ അടുത്തടുത്തു കി 

ടക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറെ അററത്തു കടല്ക്കരയ്ത,ടത്തു കിടക്കുന്ന 

നിരയ്മകച “കോസ്റ്റ് റെയിഞ്ചു?” എന്നാണു പേരു. ഇതു കാലി 

ഫോര്ണിയയുടെ തെക്കെ അററംവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നുണ്ടു 'ം 

വടക്കുഭാഗത്തു കോസ്റ്റ് റെയിഞ്ചിന്നു കിഴക്കൊയി “സല്ക്കിക്ക 

പവ്യതവുംഅതിന്നും കിയക്കുറോക്കിയും, ഇവയുടെ ഇടയില 

യി പലേ പീഠഭൂമികളു മാണുള്ള., തരൂ”. മദ്ധ്യഭാഗത്തു കോസ്റ്റ് റെ 

യിഞ്ചിറന്്്റ കിഴക്കുവശം “കാസ്ക്ലേയ ഡ്” പവ്വതവും “സീറാ 

നിവാഡയും? ഇടക്കു കാലിഫോര്ണിയതാഴ്ച,രയും കിടക്കുന്നു. 

കാടസ്നരയഡിനേറയും സീറാനിവാഡയു ടേയും. കിടക്കു റേക്കി: 

യുടെ പടിഞ്ഞററായി വളരെ വിസ്ത്ാരത്തി ലുള്ള പീഠഭൂമിക 

കുന്നു, തെക്കുവശത്തു വീണ്ടും നിരകഠം അടുത്തുവന സംഗ 

മിച്ചു അവസാനം ഒററനിരയായി തെക്കെ അമേരിക്കയി 
ലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഈ പ്വൃതപ ംക്തികളു ടെ 
ഇടയിലുള്ള പീഠഭൂമികഠം വടക്കുഭാഗത്തു വീതികുറഞ്ഞും, മ 

 ഭധ്ൃത്തില് വകൂരെ വീതിക്ൂടിയും, തെക്കുവശത്തു വീണ്ടും വീ 

തി കുറഞ്ഞും രൂ പീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
മദ്ധൃസമതലം:__റോക്കിയുടേയും കിഴക്കന് ൭ഒന്നത 

തടങ്ങളു ടേയും മദ്ധോവ കിടക്കുന്ന ഭാഗാ മുഴുവനും ഒരു സമത 
ലമാകുന്നു. ഈ സമതലത്തെ രണ്ടായി ഭാഗിക്കാം :-_(1) വ 
ടക്ക ഹഡ'സന് ലൃഠാംക്കടലിഒന്റ ചുറവമുള്ള ഭാധം., (8) 
തെക്കു മിസ്സിസിപ്പീതടം. ഇതില് മിസ്റ്റിസിപ്പ്പീതടം പെൌ 
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തൃവായി പറയുമ്പോറേം ഒരു സമനിലമാണെങ്കിലും എല്ലാ 
ഭ0ഗവും. ഒരേ ഉൃയരത്തോടുകൂടിയതല്ല. ഇതിന്െറ ഏററവും 

താഴന്ന ഭാഗത്തിനു” 800 അടി മാത്രമേ ഉയരമുള്ള. എ 

ന്നാല് ഏററവും താഴ്ന്ന മദ്ധൃഭാഗത്തുനിന്നു പടിഞ്ഞാട്ടും 
കിഴക്കോട്ടം ചെല്ലന്തോവം സമതലത്തിന്നു' ഉയരം കൂടിവ 

രുന്നു. പടിഞ്ഞവേഭാശത്തു” ഇങ്ങിനെ ൭യന്ന'” ഉയന്ന റോ 
ക്കിയുടെ അടിവാരത്തിലെത്തുമ്പോഠം 4,000 അടിയോളം 

പൊക്കം കാണുന്നണ്ടു"ം സമതലത്തിന്്റ്റ ക്രമോന്നതമായ 
ഈയ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്തിനു പ്രെയറീഡ്സറ്? എന്നു പേര്ം 

പല പതനങ്ങളായ ഈ ഓഗത്തില ധികലും ഗോതയ്ുകൃഷ്മി 

ക്കുപ  യാഗപ്പെടുത്തിവരുന്നു: 

കിഴക്കന് ഉമ്നതതടങ്ങറം: പി: പീഠഭൂമി, 
ലാബ്രഡോര് പീഠഭൂമി, അപ്പുലേഷ്ൃന് ഉന്നതതടം ഇവ മു 

ന്നം കൂടിയതാണ് കിഴക്കന് ഉനസതതടങ്ങറം, ഇതില് ഗ്രീന് 

ലണ്ട് വന്കരയില്നിന്നു വേറിട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദ്വീ 

പാകുന്നു, മററ രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളേയും സെന്റ” ലോറന്സ് 

നദീതടം വേര്തിരിക്കുന്നും ലാബ്രഡോര് പീഠഭൂമിയും അ 

തിശോടനുബന്ധിച്ചു' ഹഫഡസന് ഒഉ,ഠാക്കടലിലേയ്യട ചരി 

ഞ്ഞുകിട ക്കുന്ന സമനിലങ്ങളു.ംക്ടൂടി ആകപ്പാടെ ഒരു പരിചയു 

ടെ ആകൃതിയിലിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു” അതിന്നു ചെഴതുവായി 

ലോറന്ഷ്വന് ഷീല്ഡു'? എന്നു പേര് പറയാവണ്ടു'. അപ്പ 

ലേഷ്വന് പവ്യതവഡ്രദേശം, അലിഗണി, ബ ളൂറിഡ്മു എ ന്നീ 

പവ്വതങ്ങളോടും അാവയോടവബന്ധിച്ചു കിടക്കുന്ന പല താ 

ഴയരകകേ 9ം കൂടിയ താകുന്നു. വടക്കുഭാഗത്തു” ഈ ന്നരുതട 

ഒ്ങം കടല്ക്കരയ്മചു നന്നേ അടുത്തു കിടക്കുന്നു. അവിടെക 

കടല്ത്തീരം വളരെ മുറിലുകളോടുടം തൂറമുഖങ്ങളേടും കൂടിയി 

രിക്കുന്നു. തെക്കുഭാഗത്തു " ഉ നതതടത്തിന്നും കടല്ക്കരയ്മമും 

മഭ്രോ്േയു ള്ള തീരപ്രദേശം ഒരു സമതലമാകുന്നു. ഇര സമത 

ലം അതിന്െറ തെക്കെ അററത്തു മിഡ്ഡ്റിസിപ്പീതടവമായി 
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സംധയാജിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നടികളും തടാകങ്ങളും: വടക്കെ അഭമേരിക്കയി 

ലെ പ്രധാശ ജലവിഭാഗി റോക്കിപധ്യതം തന്നെയാകുന്നു. 

അപ്പുലേഷ്യന് പവ്യതവും മദ്ധ്യസമതലത്തി ന്െറ മമദ്ധ്യടാഗ 

വും വേറെ രണ്ടു ചെറിയ ജലവിഭാഗികളാകുന്നു. ഈ ്വ 

ദേശങ്ങളില്നിന്നു 3 സമുദ്രങ്ങളിലേക്കും നദികഠം ഒഴുകുന്ന 

ഒടു”. ഇതില് ആര്ട്ടിക്ക്” സമുദ്രത്തിലേക്കൊഴുകുന്ന മിക്കു 

നദികളും, വളരെ വലുപ്പമുമമവയാണെങ്കിലും കപ യോഗ 

ഞുന്വങ്ങളാണു”. ശീതകാലത്തില് അവയിലെ വെള്ളം റചു 

മഞ്ഞുകട്ടി യാ യിത്തീരുന്നു. എന്നാല് നെല്സണ് നദി, കന 

ഡയിലെ ശോരുയ്പു കൊയ്യെടുക്കുന്ന കാലത്തു, മഞ്ഞിന്െറ 

ബഖൊധക്ൂടാതെയിരിക്കുന്നം. അതുകൊണ്ടു” ഈ നദീമഖത്തുള്ള. 

തുറമുഖത്തില്ക്കുടി ഗോതമ്പു” ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോ 

“൧൧0൯ സാധിക്കുകയും ചെയുന്നു 

അത് ലാന്തിക്” സമദ്രത്തിലേയ്യകെൊഴുകുന്ന നദികളില് 

വ്വാഥമ്ൃം വഹിക്കുന്നതു” സെ൯വലോറന്സു' നദിയാകന്ന. 

അത ലാന്തിക് സമുദ്രതീരം മുതല് ഈ നദിയില്ക്കുടി വ൯ 

കരയുടെ മദ്ധ്യത്തിലേയ്യലു' ഏകദേശം രണ്ടായിരം നാഴിക 

യോളം കപ്പുല്ഗത്ഥാഗതത്തിന്നു സൌകയ്യമുണ്ടു”. തി്ിട 

ക്ക കടന്നുപോകേണ്ടതായ തടാകങ്ങളെ. പരിശോധിച്ചു 

നോക്കുക. സുപ്പ്പീരിയര് തടാകത്തിന്െറ പടിഞ്ഞാറെ തീരം 

വരെ കപ്പുലുകഠാക്കു ചെല്ലാം. അവിടെ സ്ഥിതിചെയുന്ന 

പാര്ട്ട് ആര്തര് എനു തുറമുഖത്തില്ക്കൂടിയാണു ഗോതേമ്പു 

അധികലും കപ്പല്കയററി യൂറോപ്പ്പി ലേയ്ക്കയയ്യചനനതു”. തടാ 
കങ്ങളു ടെ ഇടയ്മചുള്ള. നദീഭാ ഗങ്ങളു ല് പലേടത്തും വെള്ളച്ചാ 
ടു ങ്ങംകൊ ണ്ടുള്ള. പ്രതി ബന്ധമു ണ്ടെങ്കിലും അവിടങ്ങളിലെ 
ല്ലാം പ്രത്യേകം തോടകം വെട്ടിയുണ്ടാക്കി ഗത്രാഥധതം സു 
ഗമമാക്കിത്തീത്തിരിക്കുന്നും “നയാഗ്രാ? എന്ന സുപ്പസിദ്ധമാ 
യ വെള്ളച്ചാട്ടം “എറീ? “ഒണ്ടാരിയൊ, എന്നീ തടാകങ്ങളു 
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ടെ ഇടക്കു കിടക്കുന്നു. ഒ ര നൂററവ പതടി ഉയരത്തിൽനിന്നു: 

വീഴുന്ന ഈ ജലപാതത്തില് നിന്നു വിദുച്ഛക്തി സ്വരൂപിച്ചു, 
ഐ്ഐക്യരാജ്ൃയങ്ങളുിലേധും കനഡയിലേയും പല പട്ടണങ്ങ. 
കിലും വിള ക്കുവെപ്പു”, വ്യവസായ യന്ത്രഡ്വവത്തനം മുതലാ. 
യവ നടത്തി വരുന്നു. 

അപ്പുലേഷ്വന് ജലവിഭാധിയില് നിന്നു കിഴക്കോട്ടെഠഴു 

കുന നദികളില് പ്രധാനമായിട്ടള്ളതു” ഹഡ്”സണണ്"നദിയാ. 
കുന്നും ഈ നദീതാഴ്ചരയില്ക്കൂടിയാണു” അപ്പുലേഷ്വന് ഉന്ന 
ത തടങ്ങളു. ലേക്കു വ്വവേശിക്കുവാനുള്ള പ്രധാനമാറ്ലാം. 

മിസ്സിസിപ്പീനദിയും അതിന്െറ പോഷകനദികളും. 
പരി ശോധിച്ചുനോക്കുക. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മൂന്നു ജല: 

വിദാധികളില്നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന നദികഠം മി സ്സിസിപ്പീ. 

ത ടത്തിലുണ്ടു”. പ്രധാന പോഷകനദിയായ മി സ്താറി?” വാ: 

സ്തൃവത്തില്: മിസ്സിസിപ്പ്പീയേക്കാഠം നീളം കൂടിയതാകുന്നു. 
റോക്കിയുടെ അടിവാരത്തില് നിന്നു പറപ്പെടുന്ന മിസ്സ്റോറി. 

യുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മുതല് മിസ്സിസിപ്പപീയുടെ സമുദ്രപത 

നംവരെയുള്ള. നീളം രാമു ന്ന നോക്കുക. മിസ്ക്റോറി_മിസണ്ണിസി 

പ്പിയാണ'് ലോകത്തില്വെച്ചു ഏററവും ഭ്വാധികം നിള മുള്ള. 

നദി, എന്നുമാത്രമല്ല, ഏകദേഠാം മിസ്ഡോഠിയുടെ ഉ ല്ൃത്തി. 

സ്ഥാനംവരെ ഈ നദി ഠാതാഗതസൌകയ്യമുള്ളതുമാണെ 

ശാന്തസമുദ്രത്തിലേ ക്കൊഴുകുന നദികളെല്ലാം, വടക്കന്. 

നദികളെ. പ്പോലെ, ഉപയോഗത്തുന്ൃങ്ങളാകുന്നു യൂക്കോണ്, 

നദ് മഞ്ഞുമൂടിയ ബെറി ങ്ങു”? കടലില്ച്ചെന്നു വീഴുന്നു. ഏ 

നാല് മററ നദികഠം മഞ്ഞിന്റെ ബാധ കൊണ്ടല്ല ഉപയോ 

ഗാമില്ലാതായിട്ടുള്ളതു': അവയെല്ലാം പവ്യതനിരകളു. ടെ ഇ 

ടയിലുള്ള പീഠഭൂമികളില്ക്ൂടി ഒഴുകുന്നും പീഠഭൂമികള ലുള്ള 

അഗാധമായ താഴ “വരകളില് ക്ലടി ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ടെ അവ 

യൊന്നും ഗതാഗഥഗതസൌകയയമുള്ളവയല്ല, എന്നാ ല് “ഖ്രയി 

സര്" കേളംബിയ? എന്നീ നദികഠം “സാല് മണ്"എന്നപ്പ തേ 
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തരം മത്സ്ൃത്തിന്നു കീത്തിപ്പെട്ട നദികളാകുന്നു. അത്ചന്ന 
ര് 

തങ്ങളുായ പ്യതങ്ങളുടെ ഇടയില് വകു ഞ്രുതിരിഞ്ഞു തഠഴ 

വരകളില്ക്കൂടി ഒഴുകുന്ന ഈ നദികളുടെ തടപ്രദേശം പ്രകൃ 

തരമണീയവു മാകുന്ന, 

പീഠളമികളില്ക്കൂടി ഒഴുകുന്ന മറെറാരു വലിയ നദി 

യാകുന്നു“കൊളറാഡൊ?. ഈ നദി ?റോക്കീപവ്വതത്ത്റിലെ മ 

ഞ്ഞുരുകി ശക്തിയോടുകൂടി ന്തിറഞ്ഞൊഴു കുന്നു. ഒഴുക്കിന്റെ 

അതിയായ ശക്തികൊണ്ടു” നദിയുടെ അടിത്തട്ടു ഉടഞ്ഞുട 

ഞ്ഞു കാലാന്തരത്തില് നദി വളരെ അഗാധമുള്ളതായിത്തീ 

ന്നിട്ടണ്ട്. സാധാരണ മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് നദിയുടെ 

ഭാരകരകളും ക്രമേണ ഉടഞ്ഞുപോയി ൭യരം കുറഞ്ഞുവരാ 

വണ്ടു”. എന്നാല് കൊളറാഡൊ തടത്തില് പത്തി ഞ്ചില് 

കൂടുതല് മഴയില്ലം ത്രതുകൊണ്ടു' ഈ നദിയുടെ ഇരു 

_വ്വശവും ലേശംപോലും തേഞ്ഞു പേറകാതെ ഥോടുഠ 

തുക്കായി നില്ലുന്നും ഇങ്ങനെ, ഒഴുക്കിന്െറ ശക്തികൊണ്ടു 

നദിയുടെ അടിത്തട്ടു തഠഴ നനുപോകയും, മഴയുടെ മദ3നമി 

ച്ലാത്തതുകൊണ്ടു കരകെംംക്കു ഹാനി തട്ടാതിരിക്കയും ചെയ്യു 
ന്നതുമൂലം, കട്ടംതുക്കായും അതൃഗാധമായുമിരിക്കുന്ന താഴ്ച 
രകളു ല് കൂടിയാണു” ഈ നദി പലദിക്കിലും ഒഴുകന്നതു”. 

ഇത്തരം അഗാധമായ ഭാധത്തിന്നു “കാനി യോണണ്? എന്നു 

ഈ പപ്രടഭദശങ്ങളില് പേര് പറഞ്ഞുവരുന്നു, ഭൂമിയുടെ അന്തദാ 

ഗത്തു ഒരോ പതനത്തിലും വൃത്ൃസ്ല പ്പെട്ട കാണപ്പെടുന്ന 
മണ്ണിന്െറ നിറവ്യത്യാസം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയെ രമണീയ 
മാക്കിത്തീക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ, കാസ, യില് ഭംഗിയുള്ളതും അ 
തേസമയംതന്നെ ഭയഠനകവും വ്രകൃതിഗംഭീരവുമായ “കാ 
നിയോണ്? കൊളറാഡൊ നദിയില് പലേ ടങ്ങളിലുമുണ്ടു. 
ഇവയില്വെച്ചു' ഏററവും പ്രഖ്വാതമായിട്ടള്ളതാകന്നു ഗ്രാ 
ന്ഡ കാനിയോണ്.” ഇതീന്നു 6,000 അടിയോളം (ഒരു: 
നാഴികയില് കൂ ടു തല്) ആഴവും 200 നാഴികയോളം നിള. 
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വുമുണ്ടു . ഇതിന്െറ വലുപ്പവും ആകൃതീയും വാചാമഗോചച. 

രമെന്നല്ല അചിന്മ്യമെന്നുതന്നെ പറയം. ഇത്ര വലിയ കാ. 

നിയോണ് ലോകത്തില് വേറെയില്ല. 

ഹിമനോികളുടെ പ്രവൃത്തി:_പടക്കെ അമേരി. 
യിലെ പ്രകൃതിക്കു ഹിമാനികളുടെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു ഗണ്വ 

മായ മാററം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്ം. ഹിമാനികറം, അഥവാ, 
ചലി ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിമക്കട്ടകഠം പമ്യതാഗ്രങ്ങളില്ം 

ധ്രു വപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ളതുപ്പോലെ വടക്കെ അമേരിക്യിലി 

ഒരുഃ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അനേകായിരം കൊല്ലങ്ങംക്കു. 
മുമ്പു”, വടക്കെ അമേരിക്കയുടെ വടക്കെ പകതി മുഴുവനും: 

വളരെ കട്ടിയിലുള്ള. ഹിമം കൊണ്ടു മുൂടപ്പെട്ടിരുന്നം ഇത്ര 

കൊണ്ടാണത്രെ കിഴക്കും പടി ഞ്ഞാ൨ം തീരങ്ങളുടെ വടക്കു. 

ഭാഗത്തു വളരെ വിടവുകളണ്ടായിത്തിനാതു”. ഹിമാനിക. 

കൂടെ അമ്യയോടുകൂടിയ ഗതിയില് ഭൂമിയുടെ ചില ഭാശ. 

ത്തു മണ്ണു” “ക്രതിപ്പ്പോയി* വലിയ കഴികളുഒ്ടാകുന്നു. ഹിമം 

ഉ രുകിപ്പ്യോകുന്നതോടുകൂടി ഈ കുഴിക€ം തടാകങ്ങളായി. 

രൂ പാന്തരപ്പെടടകയും ഒച്ചയുന്നു. വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ. 

മദ്ധ്യ സമ തലത്തില് കാണപ്പെടുന്ന തടാകങ്ങളെല്ലാം ഇവ്വ. 

കാരം ആവിഭവിച്ചിടട ഒ്ളവയാണത്തരെ. ഇവിടെയുള്ള. തടാക 

ങ്ങം ഏതെല്ലാമെന്നു പടത്തില് നോക്കി ഗ്രഹിക്കുകം ഇതു. 

കുടാതെ ഹിമാനികംം, ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തു ചിലേടങ്ങ. 

കി ലുള്ള. ഫലപുഷ്ടിയു ൭. മണ്ണു” അടിച്ചുവാരിക്കൊണ്ടു പോക 

യും ചെയ്യുന്നും ലാബ്രഡോറില്നിന്നു' ഇങ്ങിനെ കൊണ്ടു. 

പോകപ്പെട മണ്ണ മിസ്സിസിപ്പി തടത്തില് നിക്ഷേപിക്കപ്പെ. 

ടകയുഠ, തനൂലം മിഡസ്സിസിപ്പീതടം ഫല പുഷ്ടി യു ള്ളതായി. 

ത്തീരുകയും ലാബ്രഡോര് ഫലതശ്തുന്യമായിപ്പോകയും ചെ. 

യ്ക്കിരിക്കുന്നു. 
പം നദികളും ഏറക്കുറെ ഒരേ ന ത 

യാണു ചെയ്യുന്നതു” .. തപ്പുടക്കുകയും വെച്ചു നികത്തുകയു 2൭ 



കാലാവസ്ഥയും സസ്വവിതാനവും 4. 

 ണല്ലൊ നദികളുടെ പ്രധാന ജോലി. നദിയുടെ ഒഴുക്കുകൌ 

ണ്ട” ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന താഴ”വരപ്പദേശം ആദ്യകാലങ്ങളില് 

വീതികുറഞ്ഞും കട്ടംതൂുക്കായുമിരിക്കും. എന്നാല് കാലക്രുമ 

ത്തില് നീരോട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി, ഇരുപാധ്വങ്ങളും രേ 

ഞ്മുമാഞ്ഞു താഴ്വര വീതി കൂടി 7 ആകൃതിയിലായി 

ത്തീരുന്നു. സമതലത്തില് എത്തുമ്പോഠം മന്ദഗതിയായി 

ത്തീരുന്ന നദി ചിന്നിട്ട വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞുമൊഴുകുന്നും ഈ 

ഘട്ടത്തില്, .ചിലപ്പ്പോഠം, നദി വഴി മാറിപ്പ്പോകതന്നെ ചെ 

യ്യുന്നു. ഗംഗാനദി ബങ്കാളില് പലേടങ്ങളിലും ഓരോ കാ 

ലത്തു ഇങ്ങിനെ വഴിമാറിപ്പേഠകുന്നു. വടക്കെ അമേരിക്ക 

യില് മിഡ്സിസിപ്പി നദിയും ഇത്തരം വിക്രരിയകം നടത്തു 
ന്നുണ്ടു'. എന്നാല് ഹിമാനികംം ഇടത്തും വലത്തും തിരിയാ 
തെ ശരിക്കു മുമ്പോട്ട ഗമിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടു ഹിമാനികം. 

മുലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തഠാഴ വരകളുടെ ഇരുഭാഠാങ്ങം തഞ്ഞു 
പോകാതെ ചൊവ്വായി 1 ആകൃതിയില് ഇരിക്കും. 

ഇ അ0ആ അന് 

അദ്ധ്യായം ളു 

ഗാലാവ സ്ഥയും സസ്്യവ താന വയം 

വടക്കെ അമേരിക്ക ഉത്തരാദ്ഥ ഗോള ത്തില് കിടക്കുന്നതു 
കൊണ്ടു , വടക്കോട്ട നീങ്ങും തോ൨ം പൊതുവായി ൧൨ു$$ കുറ 
ഞ്ഞുവരുന്ന. എന്നാല് പവ്യതങ്ങളുടെ സ്ഥിതികൊണ്ടും കാറ൨ 
കളുടേയും പ്രവാഹങ്ങളുടേയും ഗതികൊണ്ടും വൃഷ്ടിവിത രണ 
സഘ്പ്ടായംകൊണ്ടും മറ൨ം അതാതിടങ്ങളില് വൃതവൃസ്ഥപ്പെ 
ടട കാലാവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നു. 

ഥു” “--ജൂലായ മാസത്തിലെ ഐസോത്തേം രേഖ 
ക€ം പരിശോധിച്ചു നോ ക്കുകം ഈ മേഖകറം രാജ്യ ത്തിന്െറ 
ഉ. ളില് വടക്കോട്ട്” അധികം വളഞ്ഞു കിടക്കുന്നതു കാണാം. 
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സൂയ്യന് ഇക്കാലത്തു” ഉത്തരായണരേഖാപ്രദേശത്താണല്ലൊ . 

അതുകൊണ്ടു കരയുടെ അ ധികഴടാഗവും ുടടകൂടിയിരിക്കുന്നും 

തടാകങ്ങളുടെ വടക്കുഭാഗത്തുകൂടി 046 ചൂടുണ്ട്, എന്നാല് 

പടിഞ്ഞാറെ കടല്ത്തീരം കടലിന്െറ ക്രമീകരണരക്തിമുലം 

൧൭ കറത്തതാകുന്നു. കിഴക്കെ തീരത്താകട്ടെ, ഉ.്ണുജല പ്രവാ 

ഹമായ “ഗ€ംഫ സ്തുറീം” ഉള്ളതുകൊണ്ടു കടലിന്റെ ക്രമീകര 

ണഠക്തി അത്ര മാത്രം പ്രതൃക്ഷമായിക്കാണുന്തില്ലം നൃയോ 

ക്കില് ഇക്കാലത്തു ,മഷ്ണു മഖലയില്ക്കിടക്കുന്ന മലബാര് കര 

യിലുള്ളതുപോലെ .ചുടുണ്ടു”. 

ഇനി ജനവരിമാസത്തിലെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കുക. 

ഇതു വടക്കെ അമേരിക്കയുടെ ശീതകാലമാണം ഇക്കാലത്തു 

വടക്കെ അമേരിക്കയിലധികടദാഠാവും ശൈത്യം ക്ലൂടിപ്പോക 

ന്നു. 32൦ രേഖ മിസ്സിസിപ്പ്പി തടത്തിന്െറ മദ്ധൃത്തില്കൂടി 

പ്പ്യോകന്നും 920 യോ അതില് കുറച്ചോ .ുടുള്ള പ്പ്ോഴാണ 

വെള്ളം ഉറച്ചു കട്ടിയായിപ്പ്ോകുന്നതെന്നു ഓമ്മവെക്കണം. 

ഭാതുകൊണ്ടു” ഈ രേഖയ്യച വടക്കുഭാഗളെല്ലാം ഹിമബാധക 

ലശലാധുണ്ടാകുമെന്നു” ഉരഹിക്കാം. സെന്റ് ലോറന്സ് 

നദിയിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചു കിടക്കുന്ന തടാകങ്ങളിലും 

കൊല്ലത്തില് പകതി കാലത്തോളം മഞ്ഞിര്റ മല്വമുണ്ടാ 

യിരിക്കും. ഹഡ്സണ് ഉഠാക്കടലിന്െറ തീരപ്രദേശം കൊ 

ല്ൃത്തില് 10 മാസധും മഞ്ഞുമുടിയിരിക്കും. ഐ സോത്തേം 

രേഖകളെല്ലാം അധികം തെക്കോട്ടു ത ഒളിക്കിടക്കുന്നതു നോ 

ക്കുകം പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തില് മൈത്ൃം കുറവാനൈന്നും 

ഈ രേഖകളില് നിന്നു കാണാം. നൂയോക്ക” 999 കൂടള്ളിലും 

വോന് കോവര്? അതിന്നു പുറമേയും കിടക്കുന്നു: അതുകൊ 

ഒട നൃൂയോക്ക” ഇക്കാലത്തു ഹിമബാധിത മായും, വാന്കോ 

വര് ഫി മരഹിതമായുമിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തില് വാന്കകോ 

വര്, നൂയോക്കില്നിന്നു' 9൦ വടക്കോട്ട നീങ്ങീട്ടാണ കിട 

ക്കുന്നതു”. അങ്ങിനെയിരിക്കേ ഈ രണ്ടു പടണങ്ങളിലും 



ഒശൈതാസഭിതിക്കു്” ഇത്തരം വ്വത്യാസം വന്നതെങ്ങനെ ; 

- കാലഃവസ്ഥയും സസ്വവിതാശനവും 4 

മ 
ി 

ഇവിടെയാണു പ്രവാഹങ്ങകുടേയും കാററകടടടേയും ഫലം 

കാണുന്നതു”. “ഠാന്തസമദ്രത്തില്ക്കൂടി വയന “നോത്ത്' പ 

സിഫിക്ക” ഡ്രിഫ്ട്ട് (1502൨ 10൦ 12) എന്ന മുഷ്ണു 
ജലപ്രവാഹം പടിഞ്ഞാറെ കരയെ ഖൊധിക്കുന്നും ഇതുകൂടാ 

തെ “സൌത്ത് ഖെസ്തു൪ലീഡസ്സ് എന്നു പറയുന്ന തെക്കുപടി 

റി 

ര 

ഞ്ഞാറന്എതൃവാണിജ്വയവാതവും ഇഈക്രയെ ബാധിക്കുന്നണ്ടു ം 

മികോഷ്്കുമായ ഈ കാറവകളും ഇ ് ്ുജലപ്രവാഹമാണു പശ്ചി। 

ത്തിലെ ഗഥൈത്യം കുറയ്യചഛനാതു”. വ൯കരയുടെ മദ്ധ്യ 

ഭാഗത്തു” അതിയായ മൈത്വമണ്ടു”. ഒന്നാമതു”, സമ്ദ്ര 

ത്തില് നിന്നു വളരെ വിടൂരമായിരിക്കകൊ ടെ ശീ തോഷ്ക്കുസ്ഥി 

തി ക്രമീകരിക്ക പ്പെടുന്നില്ലം രണ്ടാമതു, വടക്കനിന്നു” ഒരു 
രീതവാതം ഇവിടെ വീത്ുന്നുമുടട. പയ്യതങ്ങളെല്ലാം തെ 

ടവടക്കായിട്ടാണല്ലോ കിടക്കുനതു”. ഏഷ്വയിലെപ്പ്പോലെ 
പവ്വതങ്ങറം കിഴക്കുപടിഞ്ഞൊറായി കിടന്നിരുന്നെങ്കില് തണു 

ത്ത വടക്കന് കാറ൨കം തടുക്കപ്പെടുടമാധിരുന്നു. കിഴക്കേ തീ 
രത്തില് “ലാബ്രഡോര് കറന്റ്? എന്ന ശിതജലവ്വവാഹം 
ബാധിക്കുന്നതു കൊണ്ടു സമുദ്രസാധീപ്യംകൊടടുള്ള ഗുണം മുഴു 
വന് അന്നഭവിക്കുന്നില്ല പ്രവാഹങ്ങകടെ ഠി തോദ്്ുസ്ഥിതി 
തനനെ"അവയുടെ ഉപരിഭാഗത്തുടമ വായുവിഷം ഉണ്ടായിരി 
ഒഒമൈന്നും, ഈ വായു ചലിച്ചു കരയില് തട്ടമ്വോഴാണു കര 
ഡ്യുടെ ശി തോഷ്ണ്ണുസ്ഥിതിക്കു വൃത്യാസം വമാഃന്നതെന്നും വ്വ 
തകം ഓമ്മവെക്കണം. 

ഷാറവകറം:__.ാലാവസ്ഥയെ നജപ്പെടുത്തുന്ന രീ 
തോഡ്്ുസ്ഥിതിയും മഴയും കാറവകളുടെ ഗതിയ നുസരിച്ചു 
“പചതൃസ്തപ്പെടടുപോകും. വടക്കെ അമേരിക്കയുടെ വടക്കഭാഗ 
ആ മ്െക്കുപടിഞ്ഞാ൨് എതുവാണിജ്യവാതങ്ങറം , വീശുന്നു. 
ഭറാക്കിപല്വതം ഇവയെ തടുത്തു നിത്്മന്നതുകൊണ്ടു” ഇവകൊ 
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ഒടുള്ള.അനുഭവം കനഡയുടേയുംഐെക്വരാജ്യങ്ങളു ടേയും പഞ്ച് 

കടാ ഗത്തിനു മാത്രമേ സിദ്ധിക്കുന്നു. ശീതകാലത്തു കനഡയു 

വടക്കെ അമേരിക്ക__ജനവരി ഐസേത്തേംസ”. 

ടെ വടക്കുഭാഗത്തു"അതിശമൈത്ൃമായി രിക്കുമെന്നു നാം കണ്ടുവ 

ല്ലൊ, അപ്പ്പോഠം അവിടെ വായുവിനു വ്വാമദനശക്തി ഏററ 



കലോവസ്ഥയും സസ്വവിതാനവും 6. 

വും കൂടുകയും അവിടെനിന്നു തഞത്തെ കാറ൨തെക്കോട്ട വീത്തു 
കയും ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കയുടെ മദ്ധ്യദാഗത്തെ മുഴുവന് ഈ 
ശീമ വാതം ബാ ധിക്കുന്നുണ്ടു എനാല്ല്്ലുക്കാലത്തു മിസ്സിസി 

പ്പീത ടത്തില് ചുട്ട കൂടിയിരിക്കുമെന്നു മമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലൊ. 
അതുകൊണ്ടു അക്കാലത്തു” അവിടെ വായുവിന്നു വ്വാമര്ദ്ടന 
രാക്തി കുറയുകയും, അതലാന്തിക” സമുദ്രത്തില് നിന്നു" അപ്പ 
ലേഷ്ചന് മന്നതതടങ്ങളുടെ വടക്കും തെക്കും വഠാങ്ങളില്ക്കു 

ട്രി കാറ൨” അങ്ങോട്ട പ്രവേശിക്കയും ചെയുന്ന. അപ്പ്പോഴാ. 
നെ അവിടെ മനയ്യണ്ടൊകുന്നതു”. തെക്കകിഴക്കെ തീരം വട 
ക്കിഴക്കന് വാണി ജൃവാതങ്ങദു. ടെ സഞ്ചാരവീഥിയില് ഉം 
പ്പെടുന്നു. ഈ പ്ദേഠാത്തിലും, സെന്ട്രല് അമേരിക്കയിലും 
പഞ്ചിമേന്ത്വാ ദ്വീപുകളിലും ഈ വടക്കുകിഴക്ക് വാണിജവ) 
വാതങ്ങറം മുഖനയാണ് മഴ സിഒിക്കന്നതു”, എന്നാല് 
ജട കാറവകറം റോക്കിപവ്വതം കടന്നു പടിഞ്ഞ; ട്ട വ്വ വേശി. 
ക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടു രീതകാലത്തില് പടിഞ്ഞാ ഭാം 
മഴയില്ലാതെ വരംച്ചയാടുകൂടിയിരിക്കുന്നും എന്നാല് പ. 
ത്ചിമ തീരത്തില് “സാന് ഡ്രാന്സിസ്യയോ? പട്ടണത്തിനു സമീ: 
പമുള്ള പ്രദേശം മുഴുവനും ശീതകാലത്തു വെസ്റ്റര്ലീസ്റ്റിനന്െറ 
സഞ്ചാരവിഥിയില് ഉ ഠംപ്പെട്ടന്ന. അതുകൊണ്ടു” അവിടെ. 
*മെഡിട്ടറേനിയന്൯” കാല ലാവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നു പറയാം. 

9... വൃഷ്ടിവിരതരബത്തെ കാണിപച്ചിട്ടള്ള പടങ്ങറം. 
രണ്ടും ഒപ്പം പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. എല്ലാകാലത്തും മഴ 
യുള്ള വ്വദേഗം, ഉ ഡ്ുക്കാലത്തു മാത്രം മഴയുള്ള പ്രദേശം, 
ീതകാലത്തു മാത്രം മഴയുള്ള പ്രദേശം, എല്ലാ കാലത്തൃം 
മഴ നന്നേ കറഞ്ഞ വ്രദേഠം ഇങ്ങിനെ 3 തരം വിഭാഗങ്ങഠം. 
അതില്നിന്നു കണ്ടെത്താം. പഞ്ചിമതീരത്തിന്െറ വടക്കു 
ാഗവും ഐക രാജ്യങ്ങളുടെ തെക്കുകിനക്കു ഭാഗവുമാണ്” 

രണ്ടു കാലങ്ങളിലും മഴയ്യുള്ള പ്രദേശങ്ങറം. ഇതില് ആദയ 
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“ത്തേതു തെക്കുപടി ഞ്ഞാറന് എതുവാണിജ്ൃയവാതങ്ങളു ടേയും. 

രബ്ഠമത്തേതു വടക്കുകിഴക്കന് വാണിജ്വവാതങ്ങകൂടേയും സ 

ഞ്ചാരവീഥിയില് പെട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണു' അവിടങ്ങളില് 

രബടുകാലത്തും മഴയുണ്ടാകുന്നതു' . 

ഉു.ഡഷ്ടുക്കാലത്തു മാത്രം മഴകീിട്ടുന പ്രദേശം മദ്ധ്ൃസമരു 

മാക. ഈസമതലത്തിനന്്്റെ കിഴക്കും, തെക്കുകിഴക്കും 

ഭാഗങ്ങളൊഴിച്ച ബാക്കി ഭാഗങ്ങം മാത്രമേ ഇതില് ൭൭൦ 

പ്പെടുകയു ള്ള. വേനല്ലം ലത്തു'.ഉ. ഇ. ഡ്്ാധിക മൂലം വായുവി 

നു ത കറഞ്ഞു” അത പം സമുദ്രത്തില് നി ന്ത 

വായു ഈ കം ആകഷാക്കപ്പെടുന്നു, ഇ ങ്ങിനെ 

1 ൭ ണ്ടാകന കാററാണു ഇവിടെ മഴക്കു” ഇക്കാലത്തു (വേനല് 

ക്കഠലത്തു) കാരണമാകുന്നതും ം 

സുന്മുനെറ ഗതിയയസരിച്ചു കാറവകളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥ 

“നം മാവമജ്ലെൌ. സുൂയ്യയന് ദക്ഷിണാദ്ധ ഗോ ുത്തിലായിരിക്കു 

സ്വോഠം, അതായതു, വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ രീതകലേ 

ത്തു, വാണിജ്വവാതങ്ങളും എതൃവാണിജ്യവാതങ്ങളും കുറെ 

തെക്കോട്ടു നീങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടു കാലി ഫോർ 

ണിയിയുടെ വടക്കുടാഗം തെക്ക_പടിഞ്ഞാറന് എ തൃവാണി 

ജപവാ തങ്ങഠാക്കഭിമുഖമായ। വരികയും അവിടെ മഴയുണ്ടാ 

ാഡ്ുഠ ചെയമുന്നും 

,നഡയുടെ വടക്കുഭാഗവുയം ഗഥോക്കിയുടെ പടി ഞ്ഞ ള്ള. 

പീ്രേമിയുടെ തെക്കുലാഗവും ൭൭ നന്നേ കുറഞ്ഞ പ്രടേശങ്ങ 

ഏകുന്നു. ഇതില് ആദ്യത്തെ ഭാഗം വെസ്റ്റര്ലീഡ്ഡിനേറയും 

രണ്ടാമത്തെഭാഗം വട ക കിഴക്കന് വാണാജ്വവാതങ്ങളുടേയുട 

(റയി ന്ഷാഡൊ? പ്൮റദേശ ങ്ങളാണെന്നു മന പ 32) 

.ചിടെ മഴയില്ലാതാവാനുള്ള കാരണം താത്ാണു'. 

മെകിസിക്കോവിലും സെ൯്ടല് അമേരിക്കയിലും കൂട. 

തല് 2൭൦ പെയ്യുന്നതു വേനതിക്കാലത്താണു . ഇവിടെ പ്യമേ 

മൃനക്കുറപടള്ള വായു ഉ ണ്ടാകകാരണം ശാന്ത സമുദ്രത്തില് ന! 



കാലാവസ്ഥയ്യം സസ്വവിതാനവും 86. 

ന്നു” ഇക്കാലത്തു മൊണ്സുണ് കാറ൨” ഉത്ഭവിച്ചു” ഇങ്ങോട്ട. 

വീശി മനക്കു കാരണമാകുന്നു. 
നി ന നി ടം 

ന 

റ [ഷെ ന്ത്ത്്ത്ഞ്ത്തത്ന ന ന്തി ലിനി നിനി തത നത്തു] ക്യ 

[ [ ന ലു 0 

[1 

ി 

കാ 7 റ ലി 

എ /4റ-ന ു 

40" യു: 
ത യ ൧" ം നി ക ം [7 

ം പ് ല് അഥ 

വട 1] വ ക്കെ അ മേരിക്ക.വൃഷ്യിവിതരണം (ജനുവരി) 
രപ്പലേഷ്വന് പവ്വതങ്ങറം കാററിനെ തടടക്കത്തക്കവ 

ി 74 ൫. യരമുള്ളവയല്ല, , അതുകൊണ്ടു” ഇവയുടെ ഇരുപ 
ഗവങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടു'. 



സസ്ധ്യവ താന 

കാലാവസ്ഥയെ അനാസഠിച്ചാണല്ലൊ പ്രകൃത്വാ ഉണ്ട 

കനാ സസ്യങ്ങളും കാണംപ്പുടുകം അതുകൊണ്ടു വ്വത്ൃഷ്മു 

ഷ്റുട്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളാലും വ്ൃത്ൃസ്കപ്പെടട 

സസ്വവിതരാവ.വും കാണനാതാകന്നു, 

വടക്കെ തആാമേരാക്കയുടെ വടക്കടാഠത്തു” അലാസ്തു മു 

തത ലാബ്രഡോരവരെ പായല് മാത്രം വളരുന്ന തന്ദിരധ്വ 

“മേഠമാകുന്നു. അതിന്നും വടക്കുടാ ഗത്തുള്ളൂ ആരട । ക്ഷ ദീപു 

കളും ഗ്രീന്ലന്ം മറ൨ം മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന. തുന്ദിരങ്പ 

ദേശത്തിനു തെക്കു “കോണിഡ്രസ്സ'? വൃക്ഷങ്ങം വറഞ്ഞ കമ 

ട്ടകളുാകുന്നു. ശ്രലാഗ്രംപോലെ അഗ്രംകൂത്ത വൃക്ഷങ്ങക്കെ 

യാണ” “കോണിഷഫ്രസ്സ് എന്നു പറയുന്നതു. ഈ കാടുകം 

റോക്കിയുടെ വടക്കുഭാധത്തൃം ഉണ്ടു .ഈ രടടെ പ്രദേശങ്ങ 

തൂന്ദിരവ്രദേശഖും കോണിഡ്രസ്സ് കാട്ടകളും_വ൯കരയുടെ പഃ 

.ടിഞ്ഞാറെ അററമേതല് കിഴക്കെ അററംവരെ പരന്നകിട 

ക്ട ൩ . 

വന്കരയുടെ തെക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്തു”, അഥവാ ഐക 
ി മ 

രാജ്യങ്ങളുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തു', ജഡ്ഘുമേഖലാക്കാടുകളൃണ്ടു 

ഈ കാടകളില് വടക്കുഭാഗത്തു” അധികവും കോണിഫറസ്ത്റ് 

വൃക്ഷങ്ങളും തെക്കോട്ടു നീങ്ങും തേവം വീതികൂടിയതും കെൽ 

“ഗിഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ഇലകളുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുമാണു കാണല്ലെ 

കടന്നതും ഇതില് പല ഭാഗങ്ങളും വെട്ടിത്തെളിയിച്ചു കൃ 

ഷിക്കുപയോഗിച്ചു തടഞ്ങീട്ടുണ്ടു . 

പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തു ക്റെ ഭാഗം ഈ രണ്ടുതരം വൃക്ഷ്മ 

ഒഞ്ങളും ഇടകലനു കാണാം. തെക്കോട്ടു നീങ്ങിയാല് മെഡ്ധര് 

ട്ടറേനിയന് കാലാവസ്ഥയുള്ള പ്രഥേശമായി. ശീതകാലത്ത് 

ലെ മഴകൊണ്ടുമാത്രം വമതുര്വാവുന്ന നീണ്ടവേരേടട്ടകൂടിയ വ്വ 

ക്ഷസ സ്വ്വാദികം മാത്രമാണു ഇവിടെ ഉള്ള . ഐക്വരമ 

നം 



കാലാവസ്ഥയും സസ്യവിതാനവും 6൭ 

അൃങ്ങളിലും മെഷ്ണിക്കോവിലും പവ്ൃതനിരകളടെ ഇടക്കു കിട 

ക്കുന്ന പീഠഭ്ൂമികഠം മിക്കവാവം മരുഭൂമികളാകുന്നു. ശീതേമ -“ 

വടക്കെ അര് മരിക്ക__സസ്യ വിതാനം. 

൭0 ലങ്ങളുനുസരിച്ചു' അതിധീതധും അത) വും ഇവിടെ. ച അനുഭവപ്പടുന്നു. 

റ ര് ടം 



1) ഹൈസ്ത്രഠം ഭൂമിഗാസ്രൂം [ 

മിസ്സറീസിപ്പി യുടെ പടി ഞ്ഞാറ വശത്തു ഖെഖ്വറീസ്റ്റ് 

എന പറയപ്പെട്ടന പല്ത്തകിടി വ്വ ദേശമാകുന്ന. ഈപ്പ: 

ദേധം റോക്കിയുടെ അടിവാരംവരെ ഫത്തുന്നുണ്ടു'. എന്നാല് 

പട്ടി ഞ്ഞാട്ട ചെല്ലന്തോറം മഴ കുറവായിത്തീ കയും തന്മൂലം 

വുല്ലിനെറ വള കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയുന്നു. 

മെക്സിക്കോ, സെന്ട്രല് അമേരിക്ക, പത്ചിമേന്ത്യാട്വ് 

പകാ, ഇവിടങ്ങളില് ഉ ്മേഖലാക്കോടുകളഠണുള്ളതും മെ. 

്ലിക്കോവിലാകട്ടെ, രീരപ്പദേധത്തു മാത്രം ഉ ല്ല മേഖല ക്കാ 

ട്ടകളു ൦, 2 ദ്ധ്ൃത്തില; ഒ൭. പീഠട്രമി ഉയരമനുസരിച്ചു ക്രമേണ 

പൃത്ത്തകിടിയും, കോണി ഫറസ്സ്റ് വൃക്ഷങ്ങളും, തുന്ദിരപ്പദേ 

രസഡ്വങ്ങളം മഞ്ഞുമുടി। യ പ്ദേശവുമാക്ുന്നു. വക്ര. 

യില് തെക്കുവടക്കു കാണപ്പെടുന്ന സസ്വപ്ധിതാനവ്വത്യാസം 

മെറ്റി ക്കോവില് ചുവട്ടില് നിന്നു മേല് പ്പ്യോടായി കാണു. 

പ്പെടുന്നു. 

അാഭ്ഥ്വഠായം 5 

ജനങ്ങഠാ 

പടക്കെ താമേരിക്കയില്, രാജ്യത്തിന്െറ വിയ്ലാരത്ത്: 

ന്നരസരിചഷ ജനസാഖ്ഖ്യയില്ലം ഇന്ത്യയുടെ നാലിരട്ടി വലുപ്പ. 

മുള്ള ഈ ട്രഖ ണ്ഡത്തില്, ഇന്ത്യയിലുള്ള. ജനന ംഖ്ൃയില് പവ: 

ക്തി ജനങ്ങ മാത്രമേ ൭. ഇ ജനങ്ങളില് പ്രധാനമ, 
പള്ള; 

യി 4. വദ്രൂക്കാരാണുള്ള.തൂ :-- 1, റെഡ' 
ഇന്ഡ്വന്യ”, 2. ഏ 

സിമോസ്ം $. നിഗ്രോ (കാപ്പ്പിര), 4. യൂലോപ്പന്മാ൪. 

1. റെഡ് ഇന്ഡ്വ്വയന്സ് .-_. ഇവര ജഈ രാജ 

ത്തിലെ പുമ്യനിവാസികളാണെന്നു' 
അനുമാഹിക്കണം.ം ജത്തയ 

യിലേക്കു പറപ്പെട കൊള ഖെഡ്സ യാദ്ദച്ഛികമായി വടക്കെ 

അമേരിക്കയുടെ തെക്കുകിഴക്കു കിടക്കുന്ന ദീ ചസ മുഹം കണ്ടെ 



നി 

ജനങ്ങറം , 1 

ത്തി അതു” ഇന്ത)യുടെ കിഴക്കുകിടക്കുന്ന ദവിപസമൂഹഫമാണെ 

ന്ന തെററിദ്ധരിച്ചു. ഈ തെററിദ്ധാരണയെ ആസ്സതുദമാക്കി 

കൊകൂം ബസ്സി നെറ പിന് ഗാമികഠം ഈ ദ്വീപസമൂഹത്തെ ഇന് 

ഡ്ീസ്പറ് എസം ഈ ദ്വീപുകളിലും വടക്കെ അമേരിക്കയുടെ 

കിഴക്കെ തീരത്തും അധിവസിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളെ ഇന്ഡ്യന് 

സ്പ” എന്നും വിളിച്ചുവന്നു. പിന്നീട, തെറ൨ മനസ്സിലായ 

പ്പം, ല്വീപുകമെ വേസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ്? എന്നും ജനങ്ങളെ 

റെഡ് ഇന്ഡ്വന്സ് എന്നും വിളിക്കുവാന് തുടങ്ങിം ഇതാണു 

റെഡയു” ഇ൯ഡ്വ൯സ് എന്ന പേഠിന്െറ ആഗമം. ഈ ജനങ്ങ 

റ വൃവന്ന വട്ടത്തിലുള്ള വരാ യിരുന്നു. അവര് വേട്ടയാടിയും 

മീന്പിടിച്ചും ഉ പജീവിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരുതരം അപരിഷ്ടൃത 

വറ്റുക്കാരായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്തില്, രണശ്രുരദ്മാരായ ഈ 

വറ്റുക്കാരില് നിന്നു പുതിയതായി കുടിദയവിപ്പാത്ത യൂറോ 

ച്ൃന്മാക്ക വലിയ ഉപദ്രവം നേരിട്ടിരാന്നു. എന്നാല് ക്രമേ 

ണ പൃയ്യനിവാസികളെ കാടുകളിലേക്ക് ആട്ടിയോടിച്ചു” അ 

ധിവാസയോ്യമായ പ്രദേശങ്ങളില് യൂറോപ്യന്മാര പാപ്പു 

പ്പിച്ച. യൂറോ പൃന്മാര് കാടുകഠം ഖെട്ടിത്തെക്കിയിച്ചു കൃഷ 

വും പാവ്റ്റിടങ്ങളും വധിപ്പപിച്ചതോടുക്ടി കാലപ്പഴക്കത്താല് 

ഇന്ഡ്വന്സിന്െറ വൈരബ്ുഭ്ധി ഹശിചധയുപോകയും അവര് 

ചരിഷകൂതന്മാരായിത്തീരുകയും ചെയ്മും പങ്കിലും ഇപ്പോ 

൦ അവര് ഒരു വ്രത്യേകവറ്റുമായി പ്പ തകം സ്ഥലങ്ങളില് 

ലി 

താമസിച്ചുവരുന്ന. 0) 

ി 1 ടം എസ്ത്തിമോസ് :__തന്ദിരപ്പടദഠത്ത” അങ്ങി 

അ്ങായ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പാക്കുന്ന ദൃഡകായന്മാഠായ ഒരു വഗ്ശു 
. ക്കാരാകുന്നു എഡ്യ്രിമോസു'. അവര് ഹിമക്കട കൊണ്ടുണ്ടാക്കി 
യ വീടുകളില് താമസിക്കുകയും, ടരാമചമ്മകഃപ്പ്ായം ധരി 
ടല റ & ലി 
ഒഒകയും മത്ഡ്വവും തിമിംധലക്കൊഴുപ്പും ഭക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുക. 

യും ചെയ്യുന്നും അവക്കു” ആകപ്പാടെയുള്ള സ്വത്തു കുറെ “റെ 
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യി൯ഡിയര്൪? മൃഗങ്ങളും ചില നായ്ക്കളം മാത്രമാണു്. ശൈ 

തപ്വാധിക്ൃയം നിമിത്തം തുന്ദിരപ്രദേശതുതു കഷികകൊന്നും 

നടത്തുവാന് സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു എസ് ക്കിമോസ 

വേടയാടിയും മീന്പിടിച്ചും കാലയാപനം ചെയുന്നു. തഡ 

രഡ്യദേനത്തില് തെക്കോട്ടു നിങ്ങും തേവം ക്രമേണ കാടുകം 

കാണപ്പെടുന്നു. ഈ കൂാടുകളിലുള്ള മൃഗത്ങംക്കു “ഫര്? എന്നു 

പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇടതുമ്മയുള്ള രോമച്ചമ്മംകൊണ്ടുള്ള ആവര 

ണമുണ്ടു”. ഈ “ഫര്? യൂറോപ്യന് രാജൃക്കാക്കു ധാഠാളംത്ത 

വശ്വമുള്ളതുകൊണ്ടു' അതിന്നു നല്ല വിലയുമുണ്ടു'. എസ്ക്കി. 

മോസ് ഇത്തരം രോമമുള്ള മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിപ്പിടിച്ചു്” 

ഫര്? യൂറോപ്യ൯ കച്ുവടക്കാക്കു വിറ൨ അവരില്നിന്ത 

പരിഷ"കൂത ജീവിതസാമഗ്രികളെ. പകരം വാങ്ങുന്നു. ഇങ്ങി 

ഒരെ ആധുനി കപരിഷ്ട്രാരത്തിന്െറ നിഴല് കറേമ്ല വരി 

ലും വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങീട്ടണ്ട്'. 

ടര് നീഗ്രോ ജുഠതിക്കാര്;__ വടക്കെ അമേരിക്കു 

യില് ആകപ്പാടെ പതിനഞ്ചുകോടി ഉനങത്ങളുള്ളതില് ഒരു 

കോടി ജനങ്ങം നീഗ്രോ (കാപ്പിരി) ജാതിക്കാരാകുന്നു. ഇ 

വ൪ അധികവും ഐകൃരാജ്യങ്ങളുടെ തെക്കു വശത്തും വെ; 

സ്റ് ഇന്ഡീസഡസ്റ്റിലമാണു കാണപ്പെടുന്നതു”. യൂറോപ്യന്മാര് 

ആല്വകാലത്തു, തോട്ടങ്ങളില് പണിയെട്ടപ്പിക്കുന്നതിനായി 

ആഘ്രിക്കയില് നിന്ന പിടിച്ചുകൊണ്ടുലന്നു' അടിമകളാക്കിയ 

കാപ്പിരികളുടെ സന്താനങ്ങളാകുന്നു ഇവര്. പരുത്തിക്കഷി 

൭൦ പുകയിലക്കഷിക്കും പ്രസിമാപ്പെടിടുള്ള തെക്കും, തെക്കു 

കിഴക്കുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടേയും, വെസ്റ്റ് ഇ൯ഡീസ്സ്റിന്ദ്റേയു൦ ഇ 

പ്പോഴത്തെ സമ്പല്സമൂദ്ധിക്കെല്ലാം കാരണ ഭതന്മാര് ഇവര, 

കന്നും . ഇവരുടെ വിയപ്പതു ള്ളികം കെണ്ടോണു' അവിടങ്ങകള! . 

ലെ കൃഷിക്കാരും തോട്ടക്കാരും ക ഖബേരന്മാരായിത്തീന്നിട്ടള്ള. 

തു. ഇവര് അടിമത്വത്തില് നിന്നു ലിമുക്തരായി സ്വരേ 

ച് 
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ത്വം പ്രാപിച്ചിട്ട്” ഇപ്പ്യോഠം ഒരു മുക്കാല് നൂററാണ്ടേ കൂ 
രി മായി. ട് 

4. യൂറോപ്യന്മാര്:-__പടക്കെ അമേരിക്കയിലെ ജ 
നസമുടായത്തില് ഏററവും പ്രധാനമായ വറ്റും യൂറോപ നി 

ന 

 ന്മാരാകുന്ന., യൂറോപ്ൃന്മാര് ഒരുമന്തൃ൨ കൊല്ലങ്ങറംക്കു മു 
'്പാണട അവിടെ കടിയേറിപ്പാ ക്കുവാന് തുടങ്ങിയതു”, യൂ 
“റോപ്പു!ലെ പല രാജ്വക്കാരം അവിടെ ഉ പനിവേശങ്ങം 

ലി 
ര ിു റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടണ്ടു ം ഇതില് സ്സെയി൯, ഫ്രാന്സ്, ഇംഗ്ലണ്ടു 

“എന്നി രാജ്യങ്ങളില്നിന്നു വസവഠാണെ പ്രധാനമായിട്ട 
2 

ആട്യമായി സ്സെയിന൯്കാര്൪ മെ്റ്ിക്കോ ഉ റാക്കടലില് കു 
വന്ന മെ ്ിക്കോവില് പ്രട വശിച്ചു. _ഭാവ൪ അവിടെയു 

൦ കള .പവ്യതവ്വദേശങ്ങളിലെ സണ്ണ്റുവും വെള്ളിയും കാ ക്ഷിച്ചു 
 വഖന്നവരായതുകൊണ്ടു മെക്കിക്കോവിലും, കാലിഫോര്ണിയ 

ല് ി ത്യാ ചു ഴ 
[ “യിലുമുള്ള പീഠഭമികളില് പാപ്പുറപ്പിച്ചു. ഈ വ്രദേശങ്ങളൂി 

ഫുള്ള “സിറാനിവാഡ്, സോന്ഫ്രാന്സി ഡേ ഠ്, ലോസ്സ് 
) ത ( ലു £ ലി ളം 

ആന൯്ജ। ലോസ്സ്? എന്നീ ചപേരുകംം ഒ്ുയ ന്കാരുടെ പുവ് 
ാധിപത്വത്തിന്്റ ഭരവശിഷ്ടങ്ങളാണു”. ഇപ്പ്േോാം ഒരു 
ബ്വതന്ദൂപ്വജാധിപതുഭരണെമുള്ള രാജ്യമായ മെക്ക്രിക്കോവി 
രല ജനഞാറം അധികവും ഈ സ്സെയന്കാരുടെ സന്മാനപളക. 

 “ബെരകളാകന്നും 

പരന്ത്രീസകാര് കുനഡയുടെ കിടക്കുവരത്തു സെന്റ” ഷം പ് ള്. ) ഹ് ാറ൯സ നദീതീരത്തു” ഉ പനിവേശങ്ങള്ം സ്ഥാപിച്ചും 
എന്നാല് പിന്നീട കുഹഡ ഇംഗ്രീഷുകാ ക" അവീനമാകയുകം കമേണ ഇംഗ്ലീഷു കോളനികഠം (ഉ പനി വേശങ്ങഠ) അവി ടെ ആവിദവ ) ആവ, വിക്കയും ചെയ്ത. കനഡ, ഇപ്പം, ബ്രിട്ടീഷ. ബാമ്രാ ജ്ൃത്തി ല് സ്വയംഭരണമുള്ള ഒരു പ്ര്ധാവ രാജൃവിഓശ “0 ല് ഉം മുന്നു. എങ്കിലും കനഡയുടെ കി ഗക്കുവഗത്ത” പരന്ത്രീ സ്. 
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ബീജജാതന്മാതം, പരന്ദ്രീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കനനവരും.. 

പരന്ത്രീസ” ആചാരനടവടീകഠം അനുസരിക്കുന്നവരുമായ ജ 

ഗങ്ങം ഇന്നും ധാരാളമണ്ട്. [ 

ഇംഗ്ലീഷുകാര് അപ്പലേഷ്വയന് പ്യതങ്ങളുടേയും അത് 

ലാന്തിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഇടയ്യച കിടക്കുന്ന തീരസമ തലത്തി! 

ലാണു” ആദ്യം കോളനികഠം സ്ഥാപിച്ചതു. ഇവിടെ ആക 

പ്പാടെ പതിമൂന്നു ഇം ഗ്ലീഷ കോളനികഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

7 ൫_ല് ഈ കോളുനികളെല്ലാം യോജിച്ചുകൊണ്ടു മാതൂരാ- 

ജൃയമായ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട പൊരുതിജയിച്ചു ഒരു സ്വതന്ദ്രസം 

യുക്ത പ്രജാധിപത്ൃഭരണം (1:൦0ച് ല്ലാധാ!ഠ) ശപ്പെ 

ടത്തി. ഐ്ഐെക്വരാജ്വങ്ങറം വ്. രി എന്ന നാമധേയ 

ത്താല് അറിയപ്പുടുന്ന ഈ വലിയ രാജ്യത്തില് ഇപ്പേോം 

48 രാജ്യങ്ങഠം ഉ പ്പെട്ടിട്ടു ണ്ട് അത ലാന്തിക്സമുദ്രം: മു. 

തല് ശാന്തസമുദ്രംവരേയും, മെക്ക്ിക്കോ ഉറാംക്കടല് മതത 

മഹാതടാകങ്ങംവരേയും ഈ രാജ്യങ്ങം വ്യാപിച്ചുകിട 

ക്കുന്നു. 
ഇതുകൂടാതെ, കുറെ ജുപ്പാന൯കാരും ച്ചൈനക്കാരും വട. 

ക്കേ അമേരിക്കയുടെ പശ്ചിമതീരത്തില് വന്നു കടി യേറിപ്പൂാ- 

ക് ന്ന ണ്ടു”. അവരുടെ സാന്നിഭ്ധ്വം വെള്ളക്കാക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെടു. 

തല്ലെങ്കി ലും ഇവരെ തീരെ ബഹിഷ്ടു രി ക്കുവാന് നിവൃത്തി യി. 

ല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന. 

പടത്തില് നോക്കി ജനങ്ങറം കാധികമുള്ള സ്ഥലങ്ങം. 

മനസ്സിലാക്കുക. ൊത്വാ ധിക്വമുള്ള. വടക്കന് പ്രദേഠജ്ജും 

ഥോക്കിപവ്വത പാ ഠാവങ്ങളുറിലും, തെക്കുള്ള. മരുഭൂസമമായ പ്ര 

ഥേഠാത്തകില്ും മററ. ഭൂവ്വകൃതിയുടേയും കാലാവസ്ഥയ്യ€ട. 

യും സ്വഭാവമനുസരിച്ചു” അധികം ജനങ്ങള ണ്ടാകാ൯ മാഗ്ലുമി. 

ല്ല- പമ്യതവ്വട ദഠാത്തില് ലോഹഖനനസെകേഷ്യമു ടു ചാല, 

ഒാധഥത്ങളില് മാത്രം ജനസംഖ കുടടതലായിക്കാണാം ഫല് 

ചുഷ്ടിയുള്ളതും കൃഷിക്കപയു ക്തഥഠയതുമായ മിസ്സിസിപ്പീത 
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ക്ടത്തിയ്കെറ കാഗക്കുഭാഗത്തും ജനങ്ങഠം സാമാന്വമുണ്ടു”. എ 

നാല് ഏററവുമധികം ജനബാഹുല്വമുള്ള പ്രദേശം ഐക്വരാ 

ജങ്ങളുടെ കിഴക്കുരാഗത്തും പ്ര ത്വകിച്ചു വടക്കുകിഴക്കു ദാഥ 

ത്തുമാകുന്നു. ഇതിന്നുള്ള കാരണമെൊന്തു"? ഒന്നാമതു", ഇവിടെ 

മഴ ധാരാകമുണ്ടു'. രണ്ടാമതു ഈ തീരം യൂ റോപ്പിന്നദിമുഖ 

മായിക്കിടക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാര് ആദ്യമായി കുടിയേറിപ്പും 

_ത്തതുതനനെ ഇവിടെയാണല്ലോ. കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാട്ടു 

നീങ്ങിനിങ്ങിയാണു പിന്നീട്ട കോളനികം ആവിഭവിച്ചതു”. 

ഇതുകൂടാതെ, അപ്പലേഷ്യന് ഉന്നതതടത്തില്, ഇരിയു”, ക 

ഷൃരി, ചെട്രോളിയം മുതലായ വിലപിടിച്ച ദൂവ്വങ്ങഥം സമു 

ഭ്ധിയായുണ്ടു”. എന്നു മാ തരമല്ല, വ്യവസായങ്ങം നടത്തുന 

തിലേക്കുവേണ്ട വിദൃച്ഛുക്തി സ്വരൂപിക്കുവാ൯ വ്വകൂ തിദത്ത 
മായ ജലപപാതങ്ങളും സൌക്ഠ്കൃത്തിലു ണ്ടു". എല്ലാററിന്നും 
പുറമെ നദികള്. തോടുകളും വഴിയായുള്ള ധതാഗതസെത 

മ്മുവും, കച്ചവടവഭിനക്കു പയ്യാപ്ലമായ തുറമുഖസഴുന്നിഒൃ 
വും കിഴക്കെ തീരത്തിലുള്ളതുപോലെ വടകക്ക അമേരിക്ക 
യില് മ റെറങ്ങുമില്ല. 

ആകപ്പാടെ നോക്കുന്നതായഠല് തെക്കന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ 
പ്പോലെ വടക്കെ അമേരിക്കയും ജനസംഖ്യ വളരെ ചുരുങ്ങി 
യ രാജ്യമാണെന്നു പറയാം, ഇവിടെ ഒരു ചതരത്രനാഴിക 

ലം ക്ക കട്ടി ി ആളുകഠം വീതം കാണും, 

അ ്്ുു ൭.൩ 
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ഐക്ചരാജ്യങ്ങഠം__വടക്കു ക [ക്കന് 

വ്യവസായ വാണ ജൂ ജ്യപ്രദേശം 

ഐക്ൃരജ്വേങ്ങളെന്നു” (൮. പ ൧.) പ്രഖ്വാതമായ ര 

ജ്ൃവിഭഠാഗം ലോകത്തില് ഏററലും ധനപപഷ്യിയുള്ള. ഒരു മഹ. 

കുക്തിയാകുന്നം ഇതു വടക്കെ അമേരിക്കയില് അത ലാന്തി 

ക,__ശന്തേസമുദ്രപയ്യന്തം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന 48 രാജ്യങ്ങ 

കുടങ്ങടിയതും സ യുക്തപ്രജാധിപത്ൃഭരണവ്യവസ്ഥയോട കു. 

ടിയതുമാണെന്നു മ്പ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലെ ഠ. വ്കൃത്വാ സുല 

ഭങ്ങളായ കല്പ, രി, മണ്ണെണ്ണ ഇരി യു” ,സ്വണ്ണം മുതലായവയും: 

ഫലപുഷ്ടിയുള്ള. വിസ് തൃതങ്ങളായ വയലുകളുമാണു” ഇവിട. 

ത്തെ താത കാരണം. ഈ വലിയ ഭൂഭാധത്തെ: 

പ്ല പ്രകൃതിവിഭാഗങ്ങളായിത്തിരിക്കാം. 

1, വടക്കുകിയക്കെ കിടക്കുന്ന വ്യവസായ വാണിജ്വഡ്രം 

൫ റഗംം 

ലു, തെക്കുകിഴക്കുള്ള കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളുഒ്ള പ്രദേശം 

8, മദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള കാഷികപ്ര ദേശം. 

4. റോക്കി പവ്ൃത തടവ്രദേശം, 

5. ശാന്തസമ്ദ്രതീരം. 

ഇവയില് വടക്കുകിഴക്കു കിടക്കുന്ന വ്യവസായ വാണി ജ 

പ്രദത്തെപ്പുററി ഈ അദ്ധ്യായത്തില് നിരൂപണം ച്ചെ. 

യ്യ്യാ൦. ഈ പ്രഭേയത്തെത്തന്നെ 1. അപ്പലേഷ്ന് പ്രദേശമെ. 

ന്നും, 2. നടൂ ഇ്ലേണ്ടു പ്രദേശമെണ്ടം രണ്ടായോി ലിഭജിക്കാഠം. 

7 അപ്പലേഷൃന്൯ പ്രദേശം: __ഇതില് അധികാ 

ഗം പ്യതങ്ങളും പീഠഭൂമികളു മാകുന്നു. വടക്കുഭാഗത്തു മല 

ഓം കടല്ക്കരയ്കടത്തുവരെ പ്വാപിച്ചിട്ടണ്ടു”. തെകക്കോട്ട നി 

ങ്ങിയാല് തീരസമതലത്തിന്നു വീതി കൂടുമെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താ: 
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വിച്ചിട്ടണ്ടടല്ലാ. അപ്പുലേഷ്വന്പ്രദദേശം മലകളും കാടുകളും 

ണിറഞ്ഞതാകകൊണ്ടട”, കൃഷിക്കധികം ഉപകരിക്കുന്നതല്ല. 
) ടാ 

വു മി! ടു 
റ ) യി | 

ല് ് ] 

ഗം ടു റ് ല് 

ഴ് ് 2, പ ളം | 

ം ്ള് & ു റ! പു ള പു പ ചി ലു 1 

ത്ന ളു 
7? സ്പാ 
7 ന റി ി 

സ് ് 

ി ക്ക ി ൬൭ 

ി 

നാഴിക 

ചി 

1 -നആ വ, മ 

ഴു? 

2-2 
2. ന ത്ുന൩, 

1 

ച] 

ആത്ത” 
വടക്കെ അകേരിക്ക._.യനവിതരണം. 

ഷില നദീതാഴ'വ ല് ര മാത്രമേ അല്ലം ചില കൃഷികഠക്കും 
 കുന്നകാലി വളത്തലിനും ഉ.പയോഗപ്ലെടുത്താവുന്നതായി 

കിടപ്പുള്ള. എങ്കിലും ഐക്വരാജ്വങ്ങളുിലെ ജനസംബ്യൃയി ല് 
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“മൂന്നിലൊന്നു ഈയ പദേരത്തുതനൊയാണെന്നുള്ള സംഗരുി! 

അതു താവഹമായാിരിക്കുന്നു. 

എറര് രടാകംതൊട്ട” താത ലാന്തിക സമുദ്രതീരം വരെ 

ചരന്നു കിടക്ന്നെ പെന്സില്വാനിയ രാജ്ചത്തില്, കല്ക്ക 

രിം ഇരിമ്പു”, മണ്ണെണ്ണ മുതലായവ അത സുലഭമായുള്ളതുൂ 

കൊണ്ടു”, ഈ പ്രദേശം, ലോകത്തില് ഏഎററവുമധികം ലേ 

“ ഹസമുദഠിയുള്ളതും വ്ൃവസായങ്ങഠം നടക്കുന്നതുമായ പ്രദേ 

ശത്ങളില് ഒന്നായിത്തീന്റിരിക്കുന്നു. ബ്ര ടീഷ' ദ്വീപുകളില് 

ഒട്ടാകെ ലഭിക്കുന്നേടത്തോളും കല്ക്കരി പെനന്സില്വാനി 

യ യിതനിന്നുതന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ, ഐക്വരാജ 

ങ്ങളില് ആകപ്പാടെ ലഭിക്കുന്ന ശംല്ക്കരിയുടെ പകുതിയേ 

ഉം ഇവിടെയിന്നുതന്നെയാണു ലഭിക്കുന്നതു . ഇരിന്മും ഇ 

വിട ഗാരാളമുണ്ടു”. എന്നാല് ഇപ്പ്പോം ഇവിടെ ഉപയോ 

ഗിക്കന്ന ഇരിമ്പില് അധികടാഗവും സുപ്പീരിയര് തടാക തീ 

രത്തളില്നിന്നു തടാകങ്ങം വഗിയായി കൊണ്ടുവരുന്നതാ: 

കന്ന. ഇങ്ങിനെ ഇരിമ്പിന്േറയും കല്ക്കരിയുടേയും സുലഭതു 

കൊണ്ടു ഈപ്രദേശം ഇരിമ്പുവ്വവസായത്തിന്നും രുക്കു 

വ്വ്വസായത്തിന്നും ൧ീത്തിപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളില് ഒന്നായി 

ത്തീന്ഥിരിക്കുന്നു. ഇന്നു വ്യവസായ ലോകത്തില് ഒരു ഉയന് 

സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പെട്രോളിയം? (മണ്ണെണ്ണ, പെട 

6൦ മുതലായതു”) ഒവിടെനിന്നു ധാരാളം കഴിച്ചെട്ട ക്കുന്നു 

ണ്ട”. ഇതു വീടുകളില് പലവിധ ആവശ്വങ്ങറംക്കും നാന 

തരം വ്വവസായങ്ങറംക്കും ഉപ യോഗപ്പെടത്തിവരുന്ന ഒരു 

സാധനമാണല്ല്പൊ. ചെഃട്രാകിയം ഖ നികളില്നിന്നു കുഴി 

ചെടുത്തു,ംഴല്െമാഗ്ലുമായി തുറമുഖങ്ങളിട ലുക്കെത്തിച്ചു ഞ്ഞ 

പിടെവെച്ു ശുഭദ്ധിചെയ്യു'ം അന്വരാജ്വങ്ങളു ലേക്കു കയററി 

അയക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാടില് കാണുന്ന മണ്ണെട്ട: പെ ടോഠാം 

പാരഫിന് മുതലായവയില് ഒരു വലിയടാഗഥം അപ്പടല 

ഷ്യന് പ്രദേശത്തുനിന്നു വരുന്നതാകുന്നു; ബെമ്മ, പേഷ്വ 
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ന്നി രാജ്യങ്ങളാണ്” ഇക്കായ്യത്തില് ഈ പ്വദേശത്തേഠ$ 

കടപി ടിക്കുന്ന തൂ”. 
മ കാഹിയോ നദീതീരത്തു സ്ഥിതിചെയ്യന്ന “പിററ്സ 

എഗ്ഗ്? പട്ണമാകുന്നു ഇരിയനു വ്വവസായത്തിന്റേയും ഉരു 

എവ്യവസായ്യത്തിനേറയും കേന്ദ്രസ്ഥാനം. പല ഭാഗങ്ങളില് 

നിന്നും തീവണ്ടിപ്പാതകളും, തേടുക, വുഴകളും, റോഡൂ 

കളു മറ ഗതാഗതമാറ്റുങ്ങളും ഇവിട സംഗമിക്കുന്നു, ഇ 

വിടെയിന്നു” അപ്പുലേഷയന് പയ്യതങ്ങളിലുള്ള താഴ്വരക 
കില്കൂടി ഇത്തരം മാഗ്ുങ്ങറം അത'ലാന്ത്.കു. സമു ദ്രതീരത്തു 

കള മുഖയുപ്പട്ടണങ്ങളില് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടു”. ഈ പട്ടണങ്ങ 

തു ല് പ്രധാനമായിട്ടള്ളതാ കുന്നു “ഫിലാഡല്ഫിയ, നൂ 
-യ്യോക്കും, ച്രിക്കാഗോവും കഴിച്ചാല് പിന്നെ ഐഐക്യരാജ്വ 
അതില് ഏററവും വലിയ പട്ടണം ഫിലാഡല്ഫിയ യാണ". 
ഇവിടെ കമ്പിളിത്തുണി വൃവസായലും, യന്ത്രനിമ്മാ ണവും, 

 കുപ്പരപണി യും നടത്തിവരുന്നു. ഈതുറമുഖം വഴിയായി 
കല്ക്കരിയും പ്പെട്രോളിയവും കയററി തഅയക്കപ്പെട്ടകയും 
ഒലായയുന്നും മറെറുരുഃ തുറമുഖപട്ടണമായ “ബാഠാട്ടി കോറില് 
പരുത്തി വ്ൃയവസായധും ഇരിമ്പു വ്യവസായവും യന നി 
ലയില് നടത്തിവരുന്ന. ഐെക്ൃരാജ്യങ്ങളുടെ, അതായതു 
സംഖുക്തഭരണത്തിന്റ്റെ, തലസ്ഥാനമായ “വാഷിദെ'ട്ടണ്? 

പുട്ടണധും ഈ പ്രദേശത്തുത നൊ സ്ഥിതിചെയുന്ന. അവിടെ 
ബംയുക്തഭരണസംബന്ധമായ സക്കാ൪ കെട്ട ടങ്ങള ല്ലാതെ, 
വ്യവസായങ്ങളെ വാണിജ്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ യില്ല. 

അപ്പുലേഷ്ൃയന് പ്രദേശത്തെ രണ്ടായിത്തിരിക്കുന്ന ഹ 
ഡ്ധ സണ്._മോഫക്കു? താഴ വര നിങ്ങളുടെ പ്രതേക ശ്രദ്ധയെ 
“ആകഷിക്കേണ്ടതാണു', മദ്ധൃയസമതലത്തില്നിന്നു അത”ലറ 
ന്തി സമുദ്രതീരത്തിലേക്കുള്ള ഏററല്പം എളുപ്പുമായ വഴി 
ഈ ന ടീതാഴ്"വരകളില്ക്കൂടിയാകന്നു. ഹഡ്സണ് നദിയേ യും എറീതടാകത്തേയും സം ഘടിപ്പിക്കുന്ന “എറീകനാല്₹ നറ്റ് റ 
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ഫഹഡ സഒന് നദിയുടെ ഒരു പോഷകനദിയായ മോക്ക് 

൭൯റ താഴ്വരകളില് കൂടി പ്പ്യോകുന്നും ഇതുകൂടാതെ അനവഃ: 

ധി തീവണ്ടിപ്പാതകളും ഈ മാറ്റാത്തില്ക്കൂടി പോകുന്നുണ്ടു'. 

ഇത്രമാത്രം ഗതാഠധരസൌകയ്യങ്ങളു ഒുളതുകൊണ്ടു', ഈ താഴ 

വരവപ്വദേശത്തിന്െറ പ്രാധാന്യം അധികം വ്യവസായങ്ങളി: 

ലും വാണിജ്യത്തിലുമാകുന്നു. 

അമേരിക്കയിലെ ഏററവൃം വലിയ പട്ടണമായ നു” 

യാക്ക”? ഫഡസണ് നദീമുഖത്താണു സ്ഥിതിചെയ്യന്നതു' 

ഇവിടെ പ്രകൃതിണിമ്മിതമായ ഒ രൊന്നാന്തരം. തുറമുഖവുമു 

ണ്ട്. സ്ഥലജലമാഗ്ഗുങ്ങറം സംധമിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു സ്ഥിത: 

ചെയുന്ന ഈ പട്ടണം, വ്യവവസായവാണിജ്വവിഷയങ്ങളില് 

ജതരനഗരങ്ങളെ അതിലംഘിച്ചു” അദ്വിതീയമാഹാത്മ്ൃ: 

ത്തോടുടകൂടി പ്രശോഭിക്കുന്നു. വ്വവസായവാണി ജ്യാഭിവൃദ്ധി: 

ധൃയടെ ഫലമായി നൂയോക്കില് ജനസാഖ്വൃ ക്രമാതീതമായ: 

വദ്ധിച്ചുവരികയും, അതനുസരിച്ചു കൂടുതല് കെട്ടിടങ്ങഠം ന് 

മ്മിക്കുവാന് ഇടയില്ലാതെ അമ്പതും അവപതും തട്ടുകളുള്ള. 

ആകാശാഭേദികളായ കെട്ടിടങ്ങറം ആ,വിടവിക്കുകയും ചെ 

യ്ക്ിട്ടുണ്ടെ . 

ഫഡ”സ6ണ്_മോഹാക്കു താഴ വരയുടെ പടി ഞ്ഞാറെ അം 

ററത്തു', എഏറീകനാല്, തടാകത്തോട ചേരുന്ന സ്ഥലത്തു “ബം: 

ഹലോ” എന്ന തൃറമുഖവട്ടണമുണ്ടു . അന്തഭാഗങ്ങളിലെ ഭ: 

ക്ഷണുപദാത്ഥങ്ങളും ലോഹങ്ങളും കിജക്കോട്ട കൊണ്ടുപോകു. 

ന്നതും, വ്യവസിത പദാത്ഥങ്ങറം കിഴക്കുനിന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന 

രും ഈ തുറമുഖം മുഖേനയാകുന്നും നയാഗ്രവെള്ളച്ചാട്ടത്തി 

ല്നിന്നു ശേഖരിക്കുന്ന വിദച്ചുക്തിയണു” ഇവിടെ പല: 

വൃവസായങ്ങളിലും ഉ പയോഗിച്ചുവരുന്നതു”. ഇവിടുത്തെ. 

പ്രധാന വ്യവസായം ഇരിമ്പു ശുദ്ധിചെയയലാകുന്നു. 

ള, ന ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രദദഠാം; ഇംഗ്ലീഷുകാര് ആ 



ന നി 

വടക്കുകിഴക്കന് വ്വവസായവാണിജ്വപ്രദേശം റ 

ദമായി അമേരിക്കയില് ഉ പനിവേശങ്ങറം സ്ഥാപിച്ചതു” 

ഇവിടെയാണെന്നു “നൃ ഇം്ലേണ്ടു " എന്ന പേരില് നിന്നുത. 

സൌ നമുക്കനുമാനിക്കാം. ഈ പ്രദേശത്തില് വളരെഭാഗഥഗം ഇ 

പ്പോഴും കാടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്നു. താഴ വരകളിലും തീരത്തു 

ള എത്രയും വീതികുറഞ്ഞ സമനിലത്തിലും  അത്വ്യാവധ്വം 

കൃഷികഠം നടത്താം. എന്നാല് ഇപ്പോഠം കൃഷിയിലല്ല അ 

വര് അധികം ശ്രദ്ധ പതിക്കുന്നതു”, വ്വവസായത്തിലാകു 

ന്ന. വാസ്തവത്തില് പ്വവസാ യങ്ങംക്കു വേട അസംസ കൃരുഃ 

പദാത്ഥങ്ങളൊന്നം തന്നെ ഇവിടെയില്ല. എങ്ക ലും ഇതെ തു: 

പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാവസായികപ്പദേശ മാകുന്നു. ഇതെങ്ങിനെ? - 

കല്ക്കരിയും, ഇരിമ്പു, പരുത്തി മുതലായ അസംസ്കൃതപ. 

ഭാത്ഥങ്ങളും പുറമെനിന്നുകൊണ്ടുവന്ിട്ടാണ വ്യവസായങ്ങം 

നടത്തിവരുന്നതു'. കല്ക്കരി നോവാസ്യോഷവ, പെന്സില് 
 വാനിയ ഈ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നു സുലഭമായി കിട്ടും. യൂ 
റോപ്പുിന്നഭിമുഖമായീ സ്ഥിതിചെയുന്ന തുറമുഖങ്ങളും ഇവി. 
ടെയുണ്ടു . തെക്കുള്ള കാഷികപ്രദേശക്കാക്ക” ആവശ്യമായ 
പല വ്വവസിത പദാത്ഥങ്ങളും ഇവിടെനിന്നയക്കുന്നതാണു”. 
പ്രധാനമായ വ്യവസായങ്ങം പരുത്തി, കമ്പിളി, ഇരിമ്പു. 
എന്നിവയാകുന്നു. ഐകൃരാജ്യങ്ങളില് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരു. 

ത്തിച്ചരക്കുകളുില് മുന്നില് രണ്ടുഭാധഥവും നൃ ഇംഗ്ലണ്ടു പ്രദേ 
ഓത്തു” ഉണ്ടൊക്കുന്നതാണു". എന്നാല് ഇവിടെ പരുത്തി കൂ 
ദദിചെയ്യുണ്ടാക്കന്നില്ലെന്നു പ്രത്യേകം സ്ത്രിക്കണം __വൃവ 
സായം മാത്രമേയുള്ള. പരുത്തിവ്ൃയവസായത്തിനു പററിയ 
തായ കാലാവസ്ഥയും ഇവിടെയുണ്ട്”. “ഫോ റിവര്?, മഠ: 
ഞ്ചസ ററര്൪, ലോവല്,, പ്രോവിഡന്സു” എന്നീ പട്ടണങ്ങളി 
ലാണു ഈ വയവസായം നടത്തപ്പെടുസതു്. 

ബേതസ്റ്റേണ്? പട്ടണത്തില് കമ്പിളിവൃവസായമാണു ിി 
ദഖ്ധാറ൮ംം ബെട്ട സ്തം കത്തികം, തോക്കുകറം മുതലായ ഇരി. 
ന്യസാമാനങ്ങളും ഇവിടെ ൭ ണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു '. ഇതു ഒരു തുറമുഖ. 

ച 
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പിട്ടണമാ ണു”. ഈ പട്ടണം മദ്ധ൮യസമതലത്തോടട തീവഖഒടി 

.പ്പാതകൊണ്ടു സംഘടി പ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്, ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള 

.ഭക്ഷണസാധനങ്ങം കൊണ്ടുവരാനും മഭ്ധ്യസമതലത്തിന്നാവ 

ശമു ള്ള വ്യവവസിതപാത്ഥങ്ങഥം എത്തിച്ചുകൊടുക്കാ൯ം ഈ 
പാത ഉപകരിക്കുന്നു 

! നൃ ഇം്ലേണ്ടിന്െറ അടുത്തു കിടക്കുന്ന ആഴം കറഞ്ഞക 

ടൽ മീന്പിടുത്തത്തിനു വളരെ സൌകയ്യപ്പെടടതാകുന്ന. അതു 

കൊണ്ടു മീന്പിടുത്തം ഒരു വലിയ വ്യവസായമെന്ന യില 

യാതിത്തന്നെ നടന്നുവരുന്നു; 

അദ്ധ്യായം 11. 

ഐക്യരാജ്ച്യങ്ങഥാ (തുടഷ) 

1. കൃഷ ത്തോട്ടങ്ങളുള്ള തെക്കുക [ഴക്ക൯ 
പ്ര ദശ: 

ഐക്വരാ ജ്വങ്ങളിലെ തെക്കുകിക്കേന്പ്രദേശം മെക് 

.ന്സിക്കോ ഉ ംക്കടല്ത്തീരത്തുള്ള സമതലധും അത ലാന്തിക് 

സമുദ്രതീരത്തുള്ള സമതലധും കൂടിച്ചേനനാതാകുന്നു. ഇവിടെ 

തൂ ്ണ്ുക്കാലത്തു നല്ല ൧ുടം ധാരാമും മഴയ്ുയമുണ്ടു'; ശീതകാ ലത്തായ 

.കട്ടെ, വലിയ ശൈത്വമൊടടല്ലതാനും. ഇവിടുത്തെ കാലയ 

വസ്ഥ ഏകദേശം മോണ്സുണ രാജ്യങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ 

.പേഠലെയിരിക്കുന്നു. ഇതു പരത്തിക്ക,ഷിക്കു് അത്യധികം 

യോജിച്ച കാലാവേസ്ഥയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഈ പ്രദേശ 

ത്തു ക ഷിചെയ്യന്നിടത്തോളും പരുത്തി ലോകത്തില് മ 

റെറാരിടത്തും കൃഷി ചെയുന്നില്ല: വാസ്തവത്തില് ലോകത്ത। 

ല് ആകപ്പാടെ ഉണ്ടാകുന്ന പരുത്തിയില് പകതിയിലധികം 

റുഗ൦ ഇവിടെയാ ണണ്ടെൌകേന്നതെ ന്നുള്ള. സംഗതി വ്൮ത്ഛകഠ 

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത ണു” - 



ചി 

കൃഷിത്തോട്ടങ്ങള് ഒള തെക്കുകിഴക്കന് പ്രദദശം 02 

മ ്ഷ്യാധിക്ൃവത്തോടുകൂടിയ കാലാവസ്ഥയായതുകൊണ്ടു" 

ഇവിടെയുള്ള തോട്ടങ്ങളില് വേലചെയുന്നതിന്ന് വെള്ളക്കാ. 

ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. ത്മതുകൊണ്ടു” ആഫ്രിക്കയില്നിന്നു. 

നീഗ്രോ ജാതിക്കാരെ ആദ്യകാലങ്ങളില് ഇവിട്ടെ കൊണ്ടു 

വന്നു പാഡ്പ്രിക്കേണ്ടി വന. ഇപ്ല്യോഴും ഓവരുടെ സന്താനങ്ങ 
കൂണു കൃഷിപ്പണി വടത്തിവരുനതു”. അവരുടെ എട്ടും 

കദദ്ദേഗം ഒരു കോടിയോളം റാണ. തോട്ടങ്ങളുടെ ഉടമ 

സ്ഥന്മാരും കഷിപ്പുണിയുടെ മേല് നേട്ടം വഹിക്കുസവരും 

വെള്ളക്കാരാണ. കൃഷിപ്പണിയില്തന്നെ പലഭാ ഗങ്ങളും 
ഖന്ത്രങ്ങറംകൊണ്ടു നടത്തിവരുന്നു. എന്നാല് മററ കൃഷിക 
രില് ജപയോഗഗിക്കുന്നേടടത്തോളൂം യന്ത്രങ്ങഥം പരുത്തി 
കൃഷിയില് ഉപയോഗിക്കാന് ലു മനുഷ്വപ്പയത്തം 
ഇതില് കൂടുതലായി ആവശ്വമുണ്ടു” ം 

ഇവിടെ ഉണ്ടാകന പരാത്തിയില് പകതിയോളം 
ഇംഗ്ഡണ്ടിലേയ്മകും മററ വിദേശരാജ്യങ്ങളുിലേയ്യകടം കയററി. 
അയക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള തൂ" ്ക്ചരാജ്യ ങ്ങളില് തന്നെ 
പയയോഗിക്കുന്നു. ന്യ ഇംഗ്ല ണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ വ്വധാന 

വ്യവസായം ന: മുന് അദ്ധ്യായത്തില് വിവ. 
രിച്ചിട്ട ണ്ടല്ലൊ. ൫൬൧0൪൫ അവിടെ പരാത്തി വളരുന്നില്ല. 
അവിടെ വ്ൃയവസായത്തിന്നാവള് ചമ ളള. പരുത്തി യെല്ലാം 
4്അസംസക്ൃതനില യിലുള്ള പി തെക്കുകിഴക്കന് രാജ 
ഞഅതളില്നിന്നാണു വരുത്തുന്നതു”. ഇതിന്നുംപുറമേ മത 
കൃന്ധിയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളില് തന്നെ ഈ വ്യവസായവം 
ണടത്തപ്പെടുന്ന. അലബാമ, ടെനിസ്സി മുതലായ രാജ്യ 
അ്ങറം വരുത്തിക്കു ച ൪ിയു ള്ള. രാജ്യങ്ങളാണ്”. എന്നാല് ൫൦ 
രിടെ ഛിലേടങ്ങളില് കരുക്കരിഖനികകളു. മുണ്ടു, ഈ കൃത്. 
ഒരി ബനികളൃള്ള പ്രദേശങ്ങളില് പരുത്തിവ്ൃയവസായവും 
ന്നടത്തി വരുന്നു. 

അമേരിക്കയില് പുകയാി ലക്കുഷി പണ്ടുതന്നെയുള്ള താ. 
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ണു. ഈ പുകയിലകൃഷി ടെനി സ്റ്റി, നോത്തുകരോളിനം 
സൌത്ത' കരോളിന, കെ൯ട്ടക്കി, വെര്ജിഹിയ പന്നീ തെ 

ക്കു_കിഴക്ക൯ രാജ്യങ്ങളില് ഉഈര്ജിതമായി നടന്നുവരുന്ധമ.. 

വരുത്തികൃഷിക്കു പററിയ കാലാവസ്ഥതന്നെയാണു' പുകയി 

ലകൃഷിക്കും ആവശ്യ മുതു”. അതുകൊണ്ടു പരുത്തികൃഷി 

യുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും പുകയിലകൃഷിയും കാണും. കെന് 

ടടക്കിയില് ലൂയസ വില്? പട്ടണവും, വെര്ജിനിയയില് 

'്റിച്ച്മണ്ട്? പട്ടണവുമാണു” ലോകത്തിലെ ഏററവും” വലി 

ആഏ പുകയിലകേന്ദ്ര ങ്ങം. 

ഈ പ്രദേശത്തു കൃഷിചെയുന്ന ഏററവും പ്രധാനമയയേ 

ധാന്വം ചോളമാകുന്നും മിസ്സിസിപ്പപിഡല്ട്ടയിലും മെക്സി 

“ക്കോ ഉൂറ്രക്കടല് തീരത്തിലും നെല്ലം കരിമ്പും ധാരാളം ക്ക 

ഷ്ിചെയുന്നുട്ടു. ഇന ൭ ഷികഠം സംബന്ധമായ വേലകകെ 

ലാം നടത്തുന്നതു” അധികവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെപ്പേലൈം 

ആളും കന്നാലിയുമല്ല; യന്ത്രങ്ങളാകുന്നു. 

ഇവിടെനിന്നു പുറമേക്കു” അയക്കുന്ന പരത്തിയെല്ല 

മെക്സിക്കോ ഉാക്കല് തീരത്തു തുറമുഖങ്ങളില് കൂടിയും 

അത ലാന്തിക് സമുദ്രതീരത്തുള്ള തുറമുഖങ്ങളില് കൂടിയുമയ 

.ണ പോകുന്നതു”. മെക്സിക്കോ ഉഠംക്കടല് തീരത്തില് “സച് 

.ഓാര്ലീന്സ", “ഗാല്വ്സ്റ്റൂണ്? എന്നീ രണ്ടു തുറമുഖങ്ങറം 

.നോക്കുക. മിസ്സിസിപ്പിഡല്ട്ടയില് സ്ഥിതിചെയുന്ന നഷ 

.ാര്ലീന്സ്സറ് ചുഠവ൨പടടും ഉണ്ടാകുന്ന പര്യത്തിയും മററ പ 

.ദാത്ഥങ്ങളും കയറഠി അയ്യക്കുവാന്൯ വകൂരെ സൌകയ്യപ്പെട്ട 

തുറമുഖമാകുന്നു. അനവധി തീവണ്ടിപ്പാതകഥം ഈ പട്ടണ 

.ത്തെ ഉറംപ്രദേശങ്ങളുമായി സ൦ംയോജിപ്പ്പിക്കുന്നുണ്ടു” ഗേ 

സ്വ്സ്ത്റനന് തുറമുഖം പരുത്തിക്കു പുറകമ “ടെക്സ്സ്റാസ്ഡ്ര ? ൪92) 

ത്തി, നിന്നെടുക്കുന്ന പെട്രോളിയവും കയററി അയക്കുന്നു. 

അത ലാന്തിക് തീരത്തു പരുത്തിക്കള്ള തുറമുഖം & ചാറല്സ്ത്റു 
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ഫേ കോറിഡ് അദ്ധദവീവ) ഈ പ്രദേഠത്തു കിടക്കസനതമ 

ണെങ്കിലും അവിടെ പരുത്തികൃഷിയില്ല. ജഈരാജ്വം ഫല 

ഡഗ്റൃങ്ങംക്കു കീത്തിപ്പെട്ടതാകുന്നു. സുഖകരമായ കാലറവ 
സ്ഥയുള്ള ഈ രാജ്യം ഒരു സുഖവാസസ്ഥലമായും ഉപയേയ 
ഷിച്ചു വരുന്നു. 

മു. മഭ്ധ്യകാഷ്കപ്രദേശം 

ഇതു” അമേരിക്കയിലെ മദഭ്ധ്യസമതലത്തിന്െറ ഏററ 
വും പ്രധാനമായ ഭാഗമാകുന്നു. മിസ്ഡ്റിസിപ്പി, മിഡ്ഡോറി, 
ഓഹിയോ എന്നീ നദികളുടെ രടപ്രദേശങ്ങറം എല്ലാംകൂടി 

യ്യ ഈ മദ്ധ്യഭാഗം വളരെ വിസ്താരമുള്ള പുല്ത്തകിടി പ്പദേ 

മാണു. സമുദ്രതീരങ്ങളില്നിന്നു വളരെ ഉള്ളിലേക്ക നീ 
അ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടു” ഇവികടെ ഉ.്്ക്കാലത്തു അതൃഷ്ണുവും 
“രീതകാലത്തു” അതിശൈത്വധും അനുഭവപ്പെടുന്ന, ലുക്ക 
ഘത്തു വടക്കുകിഴക്കന് വാണിജ്യവംതങ്ങറം മുഖേനയാണു മഴയ 
കിടന്നതു”. ഇങ്ങിനെ ശീതോഡ്്ുസ്ഥിതിക്കു കാലവ്ൃത്വാസമ 
നുസരിച്ചു വലുതായ മററ വരുന്ന കാലാവസ്ഥക്കു “കോണ്ട 
നന്റല്' കാലാവസ്ഥ എന്നു പേര് പറയും, വൃഷ്ടിവി തരണം. 
ഭനാക്കുന്നതായാല് ഇവിടെത്തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരു പേമ 
ലെയല്ല. പടിഞ്മാട്ട സിങ്ങും തേോ൨ം മഴ കറവാണെന്നു മു 
മ്പാരദ്ധ്യായത്തില് പ്രസ്താവിച്ചിട്ട ണ്ടല്ലോ. മഴ കുറഞ്ഞു കവ 
ഞ്ഞു റോക്കിയുടെ അടിവാരത്തിലെത്തുമ്പോഴേക്കു തീരെ ഇ 
ഏ്ലാതായിത്തീരുന്ന. മഴ ക്ടടതലുള്ള കിഴക്കദാഗഥം കൃഷിക്കും 
മഴ കറവായ പടിഞ്ഞാവഭാധം കന്നുകാലി വള ത്തലിനും 
.പയോഗഥപ്പെടുത്തിവരുന്നു. 

2ഴ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തുതന്നെ മുഴുവന് ഒരേജാമാി കഷി 
യല്ല നാടത്തിവരുന്നതു”. ഈ പ്പദേശത്തിന്െറ വടക്കദാഗഥ. 

൮ 

ക ഭഗാതയ്പും തെക്കുരഓാഗത്തു” ചോളവം കൃഷിചെയ്യുന്നു. 
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ഗോതനു കൃഷിയുള്ള ഭാഗം മഹാ തടാകങ്ങരാക്കും മിഗ്ഡോറ 

ദിക്കും മള്ധ്യേ കിടക്കുന്നു. “നോത്ത്” ഡെക്കോട്ട?, “സൌ 

ത്ത് ഡെക്കോട?”, മിന്നിസ്സ്നോട്ട? എന്നീ രാ ജം ങ്ങളാണു ഗേ: 

തമ്പുകൃഷിക്കു” ഏറഠവും ശ്രുതിപ്പെട്ടവ. ലോകത്തില് ഇത്ര. 

യധികം ഗോതമ്പുകൃഷ്മിയുള്ള. വ്വദേശം മറെറങ്ങുമില്ല.. 
ധു 

“മിനിയാപ്പോകിസ്സ്, “ഡുലുത്ത ', “ചിക്കാഗൊ” ഈപ്പട്ട 

ണങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പടത്തില് നോക്കി കണ്ടുപിടി ക്കുക. 

ഗോതമ്പു പൊടിച്ചു മാവാക്കുന്ന വൃവസായമാണ മിഹിയാഠ 

പ്പ്യോ ക്കി സ്റ്റില് പ്രധാനം. ഈ പട്ടണത്തിലുള്ള “ശോതമ്പയ 

മില്ല കഠംക്കു കയ്യ്യുംകണക്കുമില്ല. .ഖുറര മുണ്ടാകുന്ന ഗോതരു 

സ്വെല്ലാം ഈ പട്ടണത്തില് ശേഖരിച്ചു മാവായും ധാന്യമഠ 

ഡിത്തന്നേയും അന്യരാജൃങ്ങള്1ലേക്കയക്കുന്നു, കഐ്ഐെകൃരാ 

ജ്യ ങ്ങളിലെ പും 1 രാജ്യങ്ങങളൂിലേക്കും വിദൂരസ്ഥങ്ങ 

കൂഠയ യൂറോപ്പ മുതലായ വി ദേശങ്ങളി ലേയ്മക്ാം ഗോതനു 

കഷയററി അയക്കുന്നുണ്ട്. തടാകതീരത്തുള്ള., ഡുല്ത്ത പ 

“ചിക്കാഗൊ” എന്നീ തുറമുഖങ്ങം വധിയാണു” ഈ കച്ചവടം 

നടക്കുന്നതു”. ഉംപ്രദേശങ്ങളില് നിന്നു ഗോതമ്പു തീവട്ട്. 

മാഗ്രമായി ഈ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്നും ഈ തുറമുഖ. 

ഞ്ങകില് “എലിവേററര്൪” എന്നു പേര് പറയുന്ന ഒരുതരം 

വചിയ കെടിടം ധാന്യം ശേഖരിക്കാനായി നിമ്മില്പി 

ടടണ്ടു". ഇതില് നിറ ച്ചിട്ട ള്ള ധാന്യം അടുത്തു തൊട്ടു നില, 

ന്ന കവ്പ്യലിലേക്കു നേരിട്ടു പകതുൃമന്നു. കപ്പുലുകറം തടാ൧ം. 

ഒ്ങ€ം വഴിയായും, സെന്റ ലേോറന്സു നമീവഴിയ്യായും. 

അതലാന്തിക” സമുദ്രത്തില് പ്രടവശിക്കുന്നു. ചില കപ്പുല, 

“കം ഏറീ” തടാകത്തില് ചെന്നാല് ആ തടാകത്തേയും 

ഹഡ്സണ് നദിടയയും സംയോജിപ്പ്പിക്കുന്ന “എറീകനാത് 

പഴിയായിപ്പ്പോയി ഹഡ സണ് നദിയില് ചെന്നു” അതില് 

കൂടിയൂം ഭരത ലാന്തിക് സമുദ്രത്തില് ഡ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടു 

മെക്കഭാഗത്തു ഗോതമ്പി നേക്കാള ധികം ചോക്ൂമാണം 



 ബമായയം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

മ ഭ്ധ്വകാ ഷികപ്പ ദേശം 6 

കരഷിചെയുന്നതു”. ഈ ചോളം മാദസത്തിനുവേണ്ടി വള. 

ത്തുന്ന കന്നുകാലികളുടേയും പോക്കകുളുടേയും പ്രധാന 

 ഭക്ഷണസാധനമാകുന്നു. ഐക്യരാജ്വങ്ങളിലുള്ള കന്നുക 

കതം പേോക്കകളും പകുതിയിലധികം ഇവിടെ കാണ 

ലി 

ളു 
ടന്ന. അമേരിക്കയില് ചോളത്തിന്നു” ഇന്ത്യന് കോണ് 

(1൨0 0൧) എന്നു പേര്പറയും. ഇതു പൊടിച്ചു ഭക്ഷ 
നി 

ലി ഈ മ2ദ്ധ്യസമതലം കേവലം കാഷികവ്വദേശമാണെന്നു നി 

തെററിഭ്ധാരിച്ചു പോകരുതു". സുപ്പ്പീരിയര് തടാകത്തിന്െറ 
പടി ഞ്ഞാവ൨വശം ൭പവ൮മ്പു൦ം, ഇരയും കുഴിച്ചെട്ക്കുന്ന വല 

ന 
 ഒഓനികള ണ്ടെ”. പപ്പ ഇരിമന്പ ഡുലുത്തു തുറമ ഖത്തില്ക്കു ടി 

തടാകം വഴിയായി അപ്പുലേഷയന് പ്രഭേശത്തേക്കും, 
൩ ഇംഗ്ലണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലേയ്യടൂം കെ?ന്നദുപേ ാകപ്പെടുന്നു. 
'എന്മമാത്രമല്ല, മഭ്ധ്യരധജ്യങ്ങളു ല് കല്ലര! ഖനികളം ധ 
തുമുള്ളതുകൊണ്ടു” അനവധി വ്യവസായങ്ങം നടക 

രാ 

വട്ടു 

ഞങ്ങളു ം ഇവിടെയുണ്ട്. ഗോതനമു ടപാടിക്കലും, ക്ൃഷിപ്പ 
ണിക്കുള്ള സാധഗ്രികഠ, ന ബന്ധമായ യന്ത്രങ്ങം, 
അിവണ്ടി റെയിലുക൦ം, മോട്ടോര് വാഹപങ്ങം ഫഎഎന്നിവ 
തു ണ്ടാക്കലുമാണു' ഈ പട്ടണങ്ങളിലെ വ്വധാര വവസായ 
ഞ്0റാ. 

ചോക്കാഠൊഠ? ഈ -പട്ടണതാകില് പ്രഥമസ്ഥാസ 
ത്തെ അഹിക്കുന്നു, ഭഠമേരിക്കയില് നൃയോക്ക കഴിഞ്ഞാല് 
ചിന്നെ. ന്തൃററവം വലിയ പട്ടണമാകന്നു ചിക്കാഥെ 
മിച്പിഗന് തടാകത്തിനെറ തെക്കെ തീരത്തില് സ്ഥിതി 9 ൮൮. 
കുനനാതുകൊണ്ടു, ചിക്കാഗൊ വളരെ വേഗത്തില്: ഒരു വലി 
ഖ വ്യവസായ വാണി ജ്യകേന്ദ്രമായ ത്തീനിട്ട ണ്ടു '. ഇവിടെ 
നിന്നു സെന്റ ലോറന്സ് നദീവഴിയായി കിഴക്കോടം 

ട് “ജല്ലിനോസ്സു” ശദിയിക്ക്കൂ ടി മിസ്സി സി പ്പീവഴിയാ യി ത്തെ 
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ക്കോട്ടും പോകാന് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, ഇതുകൂടാതെ സമതല 
ത്തില്ക്കൂടി പോകുന്ന അനവധി തീവടഴ്ടിപ്പാതകളും ഇവി 
ടെ സംഭയാജിക്കുന്നും ലോകത്തിലുള്ള എററധും വലിയ 
തീവണ്ടി ത്ധങ്ഷന് ആണു ചിക്കാഗൊ എന്നു പറയാം 
ഇങ്ങിനെ പല ജലമാറ്റുങ്ങളും കരമാറ്റുങ്ങളും കൂടിച്ചേരുന്ന 

ഈ പട്ടണത്തിനന്െറ നാനാതരം വൃവസായങ്ങള്ം കച്ചവട 
വും വളനാവന്നിട്ടണ്ടു്. ശഗോതമ്പുകയററി അയക്കുന്ന ഒരു 

തുറമുഖം ഇതാണെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടണ്ടല്ലൊ, മാംസം 

വെട്ടിയുണക്കി ടിന്നിലാക്ക്! കയററി അയക്കുന്ന വ്യവസാ 

യ്യും ഇവിടെ പ്രധാനമായി നടക്കുന്നം പടിഞ്ഞമാവള്ള 

മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങളില് വളത്രുന്ന കന്നകാലികളില് നാലി 

ലൊരം ശം ഇവിടെയുള്ള. കശാപ്പുശാലകകളിലേക്കാണു” വരു 

ന്നതു”. ചിക്കാഗൊ പട്ടണത്തില് ദിവസേന മാംസത്തി. 

ന്നായി. അമ്പതിനായിരത്തില് കുറയാതെ കന്നുകാലികളെ 

ഹിംസിക്കുന്നുണ്ടെ നാണു” കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ട മുതു". ഇയ 

സമ് മുഴുവനും ഇവിടെ ചില വാക്കുകയല്ലം കയററി ഭ്ായ 

ക്കുകയാണ' ചെയുന്നതെന്നു” ഓമ്മവെക്കണം. ഇതുകൂടാതെ 

തിവണ്ടികറം, െയിലുകംം, ക ഷിപ്പുണിക്കുള്ള ഉപകരണ 

ങ്ങാ, യന്ത്രങ്ങഠാ മുതലായവ ഉ.ണ്ടാക്കുന്ന വൃവസായത്മളും 

ഇവിടെ നടത്തിവരുന്നു. വൃവസായങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനു 

വേണ്ട ഇരിമ്പു സുപ്പീരിയര് തടാകപ്രദേശത്തുനിന്നും കല, രി 

ഇല്ലിനോയ്സ്സ് രാജ്യത്തില് നിന്നും കൊണ്ടുവരികയാണു” 
ധം 

ചെയ്യുന്നതു 

: ഡ്ധിട്രോയിട്ട് പട്ടണം വലുപ്പംകൊണ്ടു ഐകപരമ 

ജ്യങ്ങളില് നാലാമത്തേതാകുന്നും ഈ പട്ടണം “എറി? തടാക 

ത്തിന്െറ സമീപം സ്ഥിതി ചെയുന്നു. സുപ്പീരിയര് തടാകപ്പ: 

ലേഗത്തുനിന്നു ഇരിമ്പും, പെന്സില്വാനിയയില് നിന്നു ക. 

ത്ക്കരിയും കൊണ്ടുവന്നു” ഇവിടെ മമാട്ടോര് വാഹനങ്ങറം ക. 

ര് 
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ഒടാക്കുന്ന വൃൃയവസദയം നടത്തപ്പെടുന്നു. വ്യവസായ ലോക 

ത്തിലെ സമ്മാട്ടായ “ഹെന്റി ഫോര്ഡിന്റെ പേര് നിങ്ങ€ം 
കേട്ടിട്ടണ്ടായിരിക്കാം . ഇന്നു ഭൂമിയില് ഏററവ്ം വലിയ 

ധനികനാണ” അഃ ദഹം. മോട്ടോര് വ്ൃവവസായം ചുരുങ്ങിയ 

കാലത്തിനുള്ളില് ഈ ഭയന്ന സ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചതു” ഇദ്ദ 

ഹത്തിന്റെ പരിശ്രമംകൊട്ടാണെന്ന പറയാം. ഇദേഹ 
ത്തിന്റ വമ്പിച്ച മോട്ടോര് വ്യവസായശാല ഡിട്രോയിട്ട 

നഗരത്തിലാണു സ്ഥാപിച്ചിട്ടള്ളതു”. “ഫേ;ര്ഡ്? കമ്പനിയൂ 
ടെ വ്യവസായഠാല ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് ഡിട്രോയിട്ട നഗ 
എത്തിന്െറ പേര്തന്നെ കേക്കുമാ ്യിരുന്നില്ല 

സെ൯റ് ലൃയി7:_. മിസ്സീ സിപ്പ്പീതടത്തിലെ ഏ, 
ഹറവും വലിയ പടണെമാകുന്നു. മിസ്റ്റിസിപ്പിയു ടേയും മീ 
ഭസ്സാറിയുടേയും സംശമസ്ഥാനത്ുു സ്ഥിതിഒ ചലുന്ന ഈ പടു 
ണം, തെക്കുടംവടക്കും കിഴക്കു_പടിഞ്ഞാവം പോകുന്ന അവ 
്ടിപ്പാതകം സംയോജിക്കുന്ന ഒരു കേന്ര്രമാകുന്നു, ഇവിടെ 
ഇരിമ്പുവ്യവസായം, തോല്വ്യവസായം, മാം സവ്യവസയേം. 

_കുതലായതുകറഠം നടത്തിവരുന്നുണ്ടു'. 

ധതാഗതവി ഷയത്തില്, മഹാതടാകങ്ങളും, സെന്റ് 
ലോറന്സ്സു മിഡ്ഡ്റി സിപ്പീനദികളം, മി സ്സിസിപ്പ്പിയു കട് പേമ 
യ്കനദികളും, കനാലുകളും, തീവഴ്ടിപ്പാതകളും എല്ലാം 
ഡ്ൃത്രമാത്രം സൌകയ്യു ങ്ങളു ങ്ങാക്കീട്ടണ്ടെനം, ഈ സൌ. യൂ 
റം ഐ്ഐെകൃരാജ്യങ്ങളു ടെ വ്യാവസായി കവും വ്യാപാരികവു 
രയ ത്രേയോളടിവ്ൃദ്ധിക്ക്” എത്രമാത്രം ഹേതുട്രത മായിക 
ണ്ടെന്നുട മേല്പ്പസ്താവി ച്ച സംധതികളില് യിന്നു നിങ്ങ€ം 
ഗഹ്ിച്ചിരിക്കണം. 

കാഷികപ്പദേരത്തിനു പടിഞ്ഞാറ റോക്കിയുടെ അടി 
വാരംവരെ പരന്നുകിടക്കുന്ന പുല് പ്പദേശം മ൭ കുറവരയത്ൂു 
തകാണ്ടു മേച്പില്സ്ഥലമായിമാത്രം ൭ പയോപ്പെടടത്തിവര 
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ന്ന എന്നു മുമ്പു വ്രസ്ലാവിച്ചുവല്ലൊ. ലക്ഷോപലക്ഷം കുന്ന 

കാലികം ഇവിടെ മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന. ഓരോ മേച്ചില് സ്ഥല 

അം അനേകായിരം എമ്രം വിസ്കാരമണ്ടു”. ഈ മേച്ചില്. 

സ്ഥലങ്ങറംക്കു' ഇവിടെ “റാഞ്ചഡസ്സ് 7 എന്നു പേര് പറയുന്നും. 

ക്ടെക'സസഡ്സ?” രാജൃത്തിലാണു ഏററവും നല്ല റാഞ്ചസ്സ്? ല 

്ളതു”. മററ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പല്ല കുറവാകുന്ന. അതുകൊ: 

ണ്ടു , അവിടെ വളത്തുന്ന കന്നുകാലികളെ. കഠാപ്പുരാലകള। 

ലേക്കയക്കുന്നതിന്നു മുമ്പ ചോളകൃഷിയുള്ള പ്രദേശത്തു കൌ: 

ണ്ടുപോയി കുറച്ചുകാലം പ്രത്യകം തീററകൊടുത്തു രക്ഷിക്കു 

ന്ന. ചോളവും പരത്തിപ്പിണ്ഡാക്കും കൊടുത്താണു' അവ: 

ദ്യുടെ ദേഹം വോഷിപ്പ്പിക്കുന്നതു'. ദേഹം മാംസഭൂമായി 

ത്തീനഥാല് പിനെ ചിക്കാഗൊ, സെന്റ് ലയി മുതലായ 

പട്ടണങ്ങളുിലേക്കയക്കുകയായി. ഈ പട്ടണങ്ങളില് അവ. 

യെ ഹിംസിച്ചു മാംസം ൭.ണക്കി ടിന്നിലാക്കി അമേരിക്കയു 

ടെ ഇതരഭാധങ്ങളിലേക്കും യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളുിലേക്കും 

കയററി അയക്കയുഠ് ചെയ്യുന്നു. 

അദ്ധ്യായം 15. 

ഐക്ചരാജ്യങ്ങറാ (തുടച്ച) 

1. റോക്കീപവൃതതടം. 

പല നിരകളു ള്ള റോക്കിയുടെ തടപ്രദേശം, ഐക്ൃര- 

ജങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറവശത്തു” എററവും വീതികൂടിയിരി 

ക്കന്ന. പവ്യതവ്രദേശത്തിന്നു” ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിരം 

ഗാഴികയില് കടതത വിതിയുണ്ടു”. ഐക്ൃവരാജ്ൃങ്ങളുടെ. 

മുന്നിലൊരംധാം ഈ പ്രദേധമാണു”ം ഇതിന്െറ പടി ഞ്ഞാറ 

വശത്തു സീറാനിവാഡ് , കാസ്ക്കെയ”ഡ് റെയിഞ്ച' എ. 

റി പവതങ്ങമും കിഴക്കു റോക്കിയും കിടക്കന്നം ഈ പവത: 



റ് ഴി 

ഐക്വരാജ്വയങ്ങ€ം റു 

ജിരകളു ടെ മദ്ധൃത്തിലുള്ള. ഭാഗം വലിയ പീഠഭൂമികളാണു”. 

നം പീഠ ഭൂമികളുടെ ഇടയില് വേറെ പവ്യതങ്ങളു ണ്ടു. 

മേല്പ്പറഞ്ഞ പ്വ്ൃതങ്ങളു ടെ കിടപ്പുകൊണ്ടു പീറഭമി 

 കഠക്കു സമ ദസമ്പക്കമില്ലാതായിപ്പോയിട്ടണ്ടു'. പീഠഭൂമി 

ക ചി 

കളില് അധികം ഭാഗവും മരുഭൂമിയായും മരുഭൂസമപ്പടേശ 

മായും കിടക്കുന്നു. പവ്യൃതങ്ങറംക്കെല്ലാം അവയുടെ ഉയ. 

മുലം മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ടു . അതുകൊണ്ടു” അവയില് കാടടകറം 

വളരുവാനിടയായിട്ടമുണ്ട പീഠഭ്ൂമികളിലാകട്ടെ, മഴ 

അന്നേ കുറവാണു”. ഈ പീഠഭൂമികറം പവ്വതങ്ങളുടെ റെ 

_യിങ്ഷാഡൊ പ്രദേശങ്ങളാണെന്നു' ഓമ്മവെക്കണം. കാല 

വസ്ഥ മക്രമീകരിക്ക പ്പെടുവാ൯ സമുദ്രസയ്ചക്കമൊട്ടില്ലതാനും.. 

അതു കൊണ്ടു” ഇവിടെ ശീതകാലത്തു' അതി ശൈത്യവും ല്ല 

കാലത്തു” .അതൃഷ്ണുയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. 

ഈഈ പ്രദേശത്തെ 3 വിഭാഗങ്ങളുായിത്തിരിക്കാ ം :__1.- 

&സ്ററെയിക്ക് നദീ? പീഠഭൂമി. 2. അമേരിക്കന് മഫാമരുഭൂമിം 

3, കൊളറാഡൊ പീഠഭൂമി, 

സ്നെയിക്ക്നദിപിഠഭൂമി:-_ഇതു സ്നെയിക്ക” നടി 
“യുടെ മേത്തടമാകുന്നും ഈ പീഠഭ്ൂമിയും ഇതിന്നടുത്തു വട 

ക്ക്കി ടക്കുന്ന ്കേളംപിയ? മൈതാനധുമാണ' പവ്യൃതവ്രദേ 

ത്തു” അധികം ഫലവത്തുള്ള ഭാഗങ്ങം, കവത്ത നിറത്തി 

ലുള്ള ഇവിടുത്തെ മണ്ണു നീര്പിടുത്തമള്ളതാകകൊണ്ടു, മയ 

കറവാ ണെങ്കിലും ഇവിടെ ഗോതമ്പു കൃഷിചെയ്യാന് സാ ധി 

. ക്കുന്നും അത്യാവശ്യം വല്ല വളരുന്നതു കൊണ്ടു” ആടുമാടക 

കളയും ഇവിടെ ധാരാളും കാണം. 

അകേരിക്കന് മഫാമരുഭൂമി:___ഈ പ്രദേശത്തിലെ 
നീരൊഴുക്കു" സമുദ്രത്തിലേക്കല്ല; അന്തസ്ഥങ്ങളു0യ ചില തട 

കങ്ങളി ലേക്കാണു" ം ഈ തടാകങ്ങറം അഭ്ധികല്പം ത്തഴം കറ 

“ഞ്ഞവയ്യും മ്പ നിറ ്ഞവയു മകന്നു. മഴ വളരെ കുറവായതു, 
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കൊണ്ടു നദികളില്ക്കൂടി വരുന്ന വെമളം ക്ഠവായിരി രി, 

തടാകങ്ങളിലെ വെള്ളം ആവിയായിപ്പ്പോകയും ചെയ്യും. 

തരതാണു തടാകങ്ങം ആഴം കുറയുവാനും ഉപ്പുമയമാകാനും 
കാരണം, ഈ തടാകങ്ങളില് ഏററവും വലിയതു” അടടാ? 

എന്ന ഉപ്പുതടാകമാകുന്നും ഈ രടാകത്തില്ക്കൂടി ഒരു ത് 

വട്ടിപ്പ്ാത യുണ്ടാക്കീട്ടണ്ടു'. തടാകം എത്ര ആഴം കുറവാണെ 

ന്ന” ഇതില്നിന്നു” ഉനഹിക്കാമല്ലോം ഈ തടാകതീരത്തിത് 

£സാഠംട്ട” ലെയിക്ക്സിററി? എന്നൊരു പട്ടണവും ഉണ്ടായി 

ടൂണ്ടു'. മരുഭസമമായ ഈ വ്വദേശത്തു് ഇത്തരം ഒരു പട്ട. 

ണം ഉണ്ടായിവന്നതു” അതുഭുതാവഹംതന്നെം അസാധാരണ 

മായ ചചില വിശ്വാസങ്ങളും മതവും അനുസരിച്ചുവരുന്ന 

&ടമാര്മണ്സ്സ് എന്ന സംഘക്കാര്, അവരുടെ മതസ്വാരു 

ത്്ര്രത്തിന്നു വേണ്ടി ഐക്യരാജ്വങ്ങളിലെ കിഴക്കുനിന്നു റേ 

കി വവ്വതം കടന്നു” ഇവിടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചും അവരുടെ 

അതശ്രാന്തപരി ശ്രമംകൊണ്ടാണു” ഇങ്ങിനെയൊരു പട്ടണം 

ത്തവിഭവിച്ചതു”. അവര് ജലസേചനസൌകയുങ്ങഠം എറെ; 

ടത്തി പട്ടണത്തിനു ൧ുറ൨൦ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങള്ം നട്ടുവളത്തുക. 

യും തന്മൂലം. അവിടെ ജനങ്ങ വദ്ധിക്കുകയും ച്വെവ്യ, 

കൌൊളുറാഡ്ധൊ പീ ഭൂമി: __ കൊളവാഡെ ദീത. 

ഒം മഴയില്ലാതെ വരണ്ട പ്രദേശമാണു. റോക്കി.പവ്യത. 

ത്തില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ഈ നദി പോകുന്ന വഴിയില് പലേ: 

ടങ്ങളിലും കാനിയോണ്? എന്നു പറയപ്പെടന്ന അഗാധങ്ങ. 

കായ താഴ വരകളു ണ്ടെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു ണ്ടല്ലോ അവ 

യില് പ്രതേയകിച്ച “ഗ്രാന്ഡ് കാനിയോണ്? എന്ന താഴ”വര 

അനവധി സന്ദഠാകന്മാരെ ആകഷിക്കുന്ന ഒന്നാണു”. മഴയി- 

ജ്ാത്തതു കൊണ്ടു പീഠഭൂമിയുടെ അധികദാഗവും ഫലശ്തുനൃ: 

മാകുന്നം എന്നാല് നദിയുടെ കീക്കടത്തില് ജലസേചന: 

ഒസാകയ്യയങ്ങഠം പ്പെടുത്തി പരുത്തിയും ഈത്തപ്പനയും കൂ. 
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കിചെയ്തു തുടങ്ങീടുണ്ടു”., 

റോക്കി പയ്യതതടത്തിലെ പ്രധാന വ്യവസായം. ലോ 

) $ കി 

ഹഖനനമാകുന്നം. സ്വണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പു”, ഇയും എനീ 

ലോഹങ്ങളാണ” ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു”. ഐഐക്യരാ 

ജയങ്ങളില് ലോഹസമ്പത്തു നിക്ഷേപിക്കപ്പെടടട്ടള്ള ക്രമം 

നോക്കുക:__അപ്പലേഷ്യന് പ്രദേശത്തു കല്ക്കരി; മദഭ്ധ്യസമ 

തലത്തില് (സുപ്പറീരിരിയര് തടാകത്തിന്െറ പടി ഞ്ഞാ൨വ 

൭൦) ഇരിമ്പും ചെമ്പും; പശ്ചിമപവ്വത തടത്തില് സ്വജ്ണ്ണം 

വെള്ളി, ചെമ്പ”, ഇയ്യം. ഐക്യ രാജ്യ ങ്ങളു ിലുണ്ടാകുന്ന സ്വ 

ബ്ബത്തീല് മുക്കാല്ഭാഗവും, വെള്ളി മുഴുവന, ചെമ്പും ഇയ്യ 

വും അധികവും, ഈ പവ്വതപ്രദേശത്തുനിന്നാണു” കിട്ടുന്ന 

തു". മഴയില്ലാതേയും ജലസേചനസൌകയ്യങ്ങളില്ലാതെയും 
മരുഭൂമിപോലെകിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം വിലപിടിച്ച ലോ 

ഹങ്ങളുടെ വിളനിലമാണ്. അതുകൊണ്ടു”, അസുഖമായ 

കാ ലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും, ജീവസന്ധാരണം വിഷമകരമാ 

ണെങ്കിലും, ജനങ്ങറാ അങ്ങോട്ടാകഷിക്കപ്പെട്ടന്നു, ആസ്സ്രേ 

ലിയയില് മരുഭ്രമിയില് ഉണ്ടായിട്ടള്ള “കാല്ഗുൂര്ലി? മുത 
ലായ പട്ടണങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം നോക്കുകം ദൈവസ്ൃഷ്ടിയില് 
ഫലന്രുന്വമായി ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടാവാ൯ തരമില്ല. 

൭. ശാന്തസമുദ്രതീരം 
ഈ പ്രദേശം, കോസ്റ്റ് ഥെയിഞ്ചിന്നും, കാസ്യയെയിഡ" 

റെയിഞ്ച്, സീറാനിവാഡ ഇവയ്യടും മഭ്ധേ) കിടക്കുന്ന താ 
൭ വരകഠം എല്ലാം കൂടിയ താകന്നു. കോസ്റ്റ് റെയീഞ്ചിനെ 
കഓാഠം മററ രണ്ടു പവ്വതങ്ങറംക്കും ഉയരം കൂടും ഇടയ്ക്ക തെ 
ഒഴവടക്കായി നീണ്ടുകിട കന പ വിലങ്ങനെ .മു 
റിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചില മലകളും ഉണ്ടു”. കാലാവസ്ഥയനുസരി 
ചൂ” ഈ പ്രദേഠാത്തെ റ തിരിക്കാം: (1) കാലിഫോ 
്്റിയന് പ്രദേശം. (മ) ന് പ പ്രദേശം. 
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കാലിഫോ൪ണിയന് പ്രദേശം: കാലാവസ്ഥ 
യെ വവരിക്കുനാ ഘട്ടത്തില്, വടക്കെ അമേരിക്കയുടെ പടി 

ഞ്ഞാറെത്തീരത്തു” മെഡിട്ടറേനിയന് കാലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു 

പ്രദേശം? ഉള്ളതായി കാണിച്ചിട്ട ണ്ടു”. കാലിഫോര്ണിയ 
താഴവരയാണു” ആ പ്രദേശം. കാലിഫോര്ണിയ കോസ്റ്റ് 

റെയിഞ്ചിന്നും ഡീറാനിവാഡയ്യചം മദ തെക്കുവടക്കായി 

കടക്കുന്ന താഴ വരപ്രദേശ മാകുന്നു. ഈ താഴ്വരയില്ക്കു 

ട। രണ്ടു നദികളൊഴുകുന്നുണ്ടു. കോസ്റ്റ് റെയിഞ്ചിെറ ഇ 

ടയ്ല' ഒരു ദിക്കില് മാത്രമേ മുറിവുള്ള. ഈ മുറിവുന്ന് 
ഗോഠംഡന് ഗെയിറാ”? എന്നു ചേര്. കാലിഫോര്ണിയ 

യില്നിന്നു? “ഗോ€ംഡന് ഗെയിററി്ല് കൂടി മാത്രമേ ശാ, 

ന്തസമുദ്രത്തിലേക്കു പ്രവേശനമാഗ്രൂമുള്ള.. “സാന്ഫ്രാ൯സി 

ഡയല? എന്ന തുറമുഖപട്ടണം ഇവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 
ഈ പ്രദേശത്തു ശിതകാലത്തുമാത്രമേ മഴയുള. അതുരുഃ 

ന്നെ പവ്യതങ്ങളു।ല് അധികമായും താഴ വരയില് കറഞ്ഞുമ! 

രിക്കുന്നു. മഴക്ൂട്ടതലായുള്ള മലം പ്രദേശത്ങളില് ദേവതാര 

വൃക്ഷവും മററ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളും വകുരുന്നു, മഴ കുറഞ്ഞു 

തഠഴ“വര, വൃക്ഷവിഹീനമായ പുല്പ്രടേശമാകുന്നും താഴ വ 

രപ്രദേശത്തു ജലസേചനസൌകയയങ്ങം ഏഎപ്പെടുത്തി ശഗോരേ 

ന്മും മെഡിട്ടറേനിയന് ഫലമതാളും ഉണ്ടാക്കിവരുന്നും ഇവി 

ടെ ഉണ്ടാകുന ഡ്രധാന പഴങ്ങറം 2ഥധുരനാരങ്ങ, ചെവനരേ 

ങ്ങ, മുന്തിരിങ്ങ, “ചെറീയ?” “അപ്രിക്കോ ട്ട് ? എന്നിവയാകു 

ന്നു. ഈ പഴങ്ങറം അങ്ങിനെത്തന്നെ വ്വത്വേകം വണ്ടികളില്: 

കയററി ഐകൃരാജ്യങ്ങളുടെ നാശാടാഠത്ങള ലേക്കും ദിവ 

സേന അയക്കുന്നു. ഇതിന്നും പുറമെ, വളരെ പഴടങ്ങറാം, കൂ 

ണക്കി ടിന്നിലാക്കി വിദേശങ്ങളിലേക്കും അയക്കുന്നുണ്ടു'. 

ഇധിടെയുള്ളതു പോലെ പഴവൃയവസായം ഐക്യ രാജ്യങ്ങളു 

തു മറെറങ്ങുമില്ല. 



ഠോന്തസമദ്രതാിരം | 

൭ നകി 

ഭമേരിക്കയുടെ പഞ്ചിമതീരത്തു” അനവധി മലകളും 

“ എ്ഞ മലകളിലെല്ലാം വളരെ വലിയ മരങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടു 

_ഞാഴിവ്യവസായം ഇവിടെ പൊതുവായിക്കാണപ്പെടുന്നു. ക 

ലിഫോര്ണിയയിലും തടിവ്യവസായവും മരം കയററി അ 

ശുക്കലും ധാരാളകൂമണ്ടു . ഇവിടെ സവ്ൃത്ര കാണപ്പെടുന്ന മരം 

കൊണ്ടു നിമ്മി കെട്ടിടങ്ങഠം, ഇവിടെയുള്ള. വൃക്ഷങ്ങളു ടേ 

യ്യും തടിവ്ൃയവസായത്തിനന്േറയും വിപുലത യെ പ്രദധിപ്പിക്കു 

ന്നും താണതരം മരം വ്വഴങ്ങം കയ ററി അയക്കുന്നതിലേ 

ി 

& 

ല് 

) 

ക്കജ്ള പെട്ടികളും മറവം, ഉണട്ഭൊക്കാവാം . ജപയോഗപ്പെടു 

തത്തന്ന, 

കാലിഛോര്ണിയ, ലോഹസമൃദ്ധയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായ 

ടം റ ൩൬. ക്രു റ് [ ന ചല; ൽ നം 

അ”. സീറാനിവാഡയ്യടത്തു സ്വഇ്ണുഖനികുഠം ധാരാളമണ്ടു 

്ലോസു” ആനജിലോധസ്സി?നു ൧ റവും പെട്രോളിയം ഖന 

കറം കാണപ്പെടുന്നും കാലിഫോര്ണിയ് യില് കല്ക്കരി ക്കുപീ 
ച് 

കരം പെട്റോളിയമാണ്” അധികമായ! ഉപയോഗിക്കു 

ന്നതു”. 

കാലിഫോര്ണിയക്കുള്ള വ്വധാന തുറമുഖപപട്ടണം “സാ 

൯ ഫ്രാന്സി യ്യ? ആകുന്നു. വന്കരയില്, കാിഴക്ക_പടിഞ്ഞൊ 

റയി പോകുന്ന പല തീവണ്ടിപ്പാതകളം വിടെ കൂടിച്ചേ 
രുന്നു. ആസ്ര്രേലിയം ചൈചൈന, ജപ്പാന് മുതലായ രാജ്വങ്ങളു. 

മായിട്ടുളള കച്ചവടത്തിന്നാണു' ഈ തൂറമഖത്തിന്ന ധികം 

“സൌകയ്യമുള്ള തു” എന്നാല് പനാമാതോടു തുറന്നതോടുകൂടി 

ഈ തുറമു ഖത്തില് നിന്നു” ഐക്വരാജ്വങ്ങളുടെ കിഴക്കന് തി 

രത്തിലേക്കും യൂറോപ്പ്പിലേക്കുമുള്ള ടൂരം കറഞ്ഞുവരികയും, 
രുദ്വാരാ ഈ രാജ്യങ്ങളു മായിട്ടു ളള എടവാടുകഠം വദ്ധിക്കുക 
“യൂംച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ തൂറമുഖത്തിനു ഇനിയും ക്ൂടടതല്, 

പ്രാധായ്യം സിദ്ധിക്കുവാന് ഇടയുണ്ടു”. 

പ, ആ൯ജിലോഡസ്സ്ററ് 2 ആണ കാലിഫേറര്൪ 
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ണിയയിലെ ഏററവും വലിയ പട്ടണം. ഈ പട്ടണം ഇത്രം 

വലിയതായിത്തീിനിട്ട അധികം കാലമായിട്ടില്ല. ഈ പട്ട. 

ണത്തിനെറ അദിവൃഭ്ധിക്കു രണ്ടു കാരണങ്ങളൃണ്ടു'. ഒന്നാമ. 

തായി, ഇതിന്നു ചുറവം പെട്രോളിയം ധാരാളമായി നി 

ക്ഷേപിക്ക പ്പെട്ടി രിക്കുന്ന. ലോകത്തില് ആകപ്പാടെ ൭ണ്ടഠ: 

കുന്ന പെട്രോളിയത്തില് നാലിലൊരംശം ഇവിടെനിന്നാ. 

ണ കിട്ടിവരുന്നതു”,. രണ്ടാമതായി, “ചലനചിത്ര* വ്യവ. 

സായത്തിന്െറ (1൧ 07 1310ടഠേന൦) കേന്ര്രമാ കുന്നു ഈ 
പട്ടണം, ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിവിലാസങ്ങള്ം ഈ വ്ൃയവസഠ 

൬ ; ര 

യത്തെ പേടഷിപ്പപിക്കുന്നതിന്നു പഡ്യ്ാപ്പമായിട്ടുള്ളതാണു . 

വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് പ്രദേഠാം:__- ഈ പ്രദേശം: 

കനഡയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷു കളുംബിയയുടെ തെക്കുഭാഗത്തു. 

കിടക്കുന്ന. ഇവിടെ കാലിഫോര്ണിയയിലുള്ളതിഗേ 

900൦ കൂടുതലായി മഴയുണ്ടു”. അതുകൊണ്ടു" മലകളില്. 

വലിയ മരങ്ങറം വളരുകയും താഴ്ചചരകളുില് ഫലഖ്റുങ്ങം. 

വകത്തുകയും ച്ചെയുന്നു. തടി വ്ൃയവസായംതന്നെ ഇവിടേയും. 

പ്രധാനം. ഇതിനുപപഠറമെം 'മത്സ്വവ്വവസായ വുമണ്ടു,. 

ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കുളുംബിയാ നദിയില് “സാല് മണ് എന്ന 

ഒരുതരം മത്ഡ്യം ധാരാകുമായി കണ്ടുവരുന്നു, മത്സ്യം കൂ. 

ണക്കി ടിന്നിലാക്കി “പോര്ട്ടുലണ്ടു” തുറമുഖം വഴിയായി 

കയററി അയക്കയും ച്ചെയുന്നും 

അലാസ്യമു വന്കരയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂല: 

യില് കിടക്കുന്ന അലാസ്യ, ഐക്വരാജ്വങ്ങളില് ഒ. റംപ്പെട 

താകുന്നം ഇതില് അധികഭാഗവും മൈത്ചാധിക്വം നിമി 

ത്തം ഒപയോഗമ്മന്വമായിക്കി ടക്കുന്നു. യൂക്കോണ് നദ് 

തടം പടത്തില് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഈ നദീതടം 

ത്തില് പല ലോഹഫങ്ങളുമുണ്ടു'. എന്നാല് അവയില് സ്വണ്ണും 

മാത്രമേ ഇപ്പ്പോറം ഖനനം ചെയ്യേടുക്കുന്നുള്ള: വന്കരയുദെൈഃ 

ടു 
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ഇതരഭഓാഗങ്ങളോടു 2. സമ്പക്കത്തിന്നു ഗതാധതസെകേയ്യു. 

ങ്ഃ0ം കുറവായതുകൊണ്ടാണു” മറ൨ ലോഫഖനികറം ഉ.പ 

യോഗപ്പെടാഒ ത കിടക്കുന്നതു”. അലാസ്മയുടെ തീരപ്രദേശം 

മീന്പിടുത്തത്തിനു സൌകയ്യപ്പെട്ടിട്ടള്ളതാണു'ം. അതുകെ. 

ണ്ടു” ഇവിടുത്തെ കറയുമായ വ്വവസായം മത്ഡ്ൃവ്ൃയവസായ: 

മാണെന്ന വറവഡ 00ം 

അഭ്ധ്വായം 19 

കനഡ 

ബ്രിട്ടീഷ” സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരുപ്രധാന രാജ്ൃയവിഭാഗ 

മാകുന്നു കനഡ. എകദേഠാം യൂറോപ്പപിഗോളുംതന്നെ വലു. , 

പൃമുള്ള ഈ രാജ്ൃയവിഭാഗത്തില് ത്തകെ ഒരുഃ കോട ജനങ്ങഥം 

മാത്രമേ ളൂ,” ഉതില് ഒരുലക്ഷം ജനങ്ങം റെഡ് "ഇന്ത്യ 
ക്കാരും ബാക്കി വെള്ളക്കാരുമാകുന്നു. എന്നാല് ഒരു 8300 കൊ 
ല്ൃങ്ങഠംക്കുമുമ്പില് വ റെഡ ഇന്ത്വര് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉ 

ണ്ടായിരുന്നുള്ള. കഴിഞ്ഞ അമ്പതുകൊല്ലങ്ങഠംക്കുള്ളിലാ ണു" 
കനഡ ഇത്ര അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതു". കനഡയില് കുറെ അധി. 
കാ സ്ഥലം ഇടപ്പാഴും ജനത്തുന്വമായിക്കിടക്കുന്നു ണ്ടു”.. 
സെന്൨ ലോറന്സ് നദീതടവും തടാകതീരങ്ങളും, സമുദ്ര. 
തീരവ്രദേശങ്ങളായ നോവാ സ്ലരോഷ്യ, നൃബ്രണ്സവിക്ക” 
മുതലായ രാജ്യത്തും മാത്രമാണു” ജനബാഫുല്യമുള്ള പ്രദേ. 
ങ്ങ. റ 

വടക്കെ അമേരിക്കയില് ഉ. വന; വേരങ്ങറം സ്ഥാവിച്ച, 
യൂറോപ്പ്യന് രാജ്വക്കാമെപ്പുററി മുമ്പൊരഭ്ധ്വായത്തില് വിവ . 
രിച്ചിട്ട ണ്ട. പരയ്ക്കീസ്സുകാര് സെന ൨ ലോറന്സ്സറ നദീതീര. 
ത്താണ്" കുടിയേറി പ്പ്പാത്തതു*., അന്നത്തെ കനഡ, കുൃബക്കി. 
ന മുറവമുള്ള പ്രദേഠം മാത്രമായിരുന്നു. ഇംഗ്ഡ്രീഷുകാരും. 
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പരതന്്രീസ്യുകാരും തമ്മില് ഏഴുകൊല്ലത്തോള.ം നടന്ന: യുദ്ധ 

ത്തിന്റെ ഫലമായി 1109_ല് ഫ്രുഞ്യുകനഡ ഇം ഗീഷുകാരു 

ടെ അധീനത്തിലായി. പിന്നീടു നു ഇംഗ്ലണ്ടു കോളനിക 

ഠം ബ്രിട്ടനോടെതിത്ത്” സ്വാതന്ത്ര്രം സ്ഥാചിച്ചപ്പോം ത്തു 

കോള നികളി ലുണ്ടായിരുസ രാജപക്ഷക്കാരായ “അനേക 

യിരം ജനത്ങഠം അവിടെനിന്നു ഖെഹാിപപൃതരാകയും, അവര് 

വടക്കോട്ട കടന്നു” “ഒണ്ടാരികയൊ? തടാകത്തിന്െറ വടക്കു 

ഭാഗത്തു പാപ്പുറപ്പ്പിക്കയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ ഗവമ്മേണ്ട് 

. ഇവക്കു സൌജന്യമായി നിലം പതിച്ചുകൊടുത്തു കടി യേറി 

പ്പാപ്പ്ിന്നുത്സാഹിപ്പപിച്ചു. ബ്രിട്ടനില് നിന്നു നേരിട്ടും ആള 

൧0 ഇവിടെ വന്ന താ-മ സി ക്കുവാന് തടങ്ങി. ഇങ്ങി നെ. 

കൃബക്കിന൯ു പടിഞ്ഞാറവശം .ഒണ്ടാരിയെെ? എന്നൊരു 

-. കോളനിയുണ്ടായിം ഈ രണ്ടു കോളനികളില്ം കൃൂബക്കില് 

പരന്്രീസ്ുകാരും ഒണ്ടാരിയോവില് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിരുന്ന 

ഭൂരിപക്ഷം എന്നാല് രഞ്ടുദിക്കിലും ഭരണകത്താക്കുന്മാര് 

. ്്ിട്ടീഷുകാരാ യിരുന്ന. അതുകൊണ്ടു കുറേക്കാലത്തോളും 

. ഭരണകത്താക്കന്മാരും ഭരണീയരും തമ്മില് സ്വരച്ചേച്വയു 

ഒടായിരുന്നില്ല. അവസാനം 1840_.ല് ഈ കോളു നികം 

ക്കു” ഉ ത്തരവാദിരപവഭരണം (സ്വയംഭരണം) നല്കിം ജതി 

നിടയ്യം വേറെ കോളനികംം പടിഞ്ഞാവഭാഗത്തു വളൂന്നുവ 

ന്നിട്ടണ്ടായി രുന്നു. 1967_ല് കിഴക്കുടാഗത്തുള്ള കോളനി 

കളെല്പാം കൂടിച്ചേന്ന” ഫെഡറേഷന്? (സംയു ക്തഭരണം) 

എനന ഭരണവ്യവസ്ഥ രൂപീകരിച്ചും കാലാന്തരത്തില് മറവ 

കോളനികളും ഈ ഫെഡറേഷനില് ചേനം ഇന്നു “ഡൊ 

_കമിനിയന് ഓഫ് കനഡ എന്ന നാമധേയത്തില് അവിയ 

പ്പെടന്ന്* ആ വലിയ രാജ്വവിഭഓാശഥം ഇങ്ങിനെ പല കോകു. 

നികഠം കൂടിച്ചേന്റ ഒരു ഫെഡറേഷനാകുന്നും “നൂ ഫണ്ട” 

ലണ്ടു”? എന്ന ദ്വീപുമാത്രം ഇപ്പോഴും ഫെഡറേഷനില് ചേ 

_ രാതെ  സ്വയംഭരണമുള്ള ഒരു പുത്രികാരാജ്ൃമായി വേറിട്ട 
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നില ന്നം 

രി കഡഡയെ 4 പ്രാകൃതവിടാഗങ്ങളു യി ത്തിരിക്കാ൦. (1) 

റോക്കി പവ്യതങ്ങളും ശാന്തസമദ്രരീരവും (മ) വടക്കന് തുന്ദി 

ഉപ്രടദഠാധും കോണിഫറസ്സു' കാടുകള്ം (9) പ്രെയറികഠം 

(4) സെന്റ് ലോറന്സ്സ് നദീതടവം കിഴക്കന് സമുദ്രതീര 

പ്രദേശവും, 

റോക്കി പവ്ൃതങ്ങളും :ന്തസമുദ്രതിരവും-. 

ബ്രിട്ടീഷു കുകംബിയ, യൂക്കോണ് എന്പീ രട്ടെ രാഷ്ട്രീയ വിഭധ 

ഗങ്ങളിലും കൂടിക്കിടക്കുന്ന. ഇഴപ്രദശം കനഡയിലെ ഇ 

തര പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നു പല സംഗതികളിലും വ്വത്വസ് 

പ്പെടിരിക്കുന്ന. നിറകയ പവ്യതങ്ങം, അനവധി വിടവുക 

കോട്ടകൂടിയ കടല്ക്കര, കടല്ക്കരക്കടുത്തു മലകഠം നിറഞ്ഞു 

. ഭവീപകം, ദ്വീപകടുടേയും വന്കരയുടേയും ഇടക്കെല്ലാം 

ആഴംകൂടിയ കടലിടുക്കുകം--അകപ്പാടെ നോധ്വെ, സ്ലോട്ട് 

.ചലടെട്ട മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ ന കടല് 

ത്തീരം. സമദ്രതീരത്തില് കോസ്റ്റ് റെയിഞ്ചും, അതിന്നപ്പു 

൭൦ തെക്കവടക്കായും ചിലേടങ്ങളില് ക ഴക്കു_.പടി ഞ്ഞാറാഠ. 

യും കീടക്കുന്ന പീഠഭൂമികളും, പിഠഴ്മികഠംക്കു കിഴക്കു സെ 

ല്ിക്കു മലയും, അതിന്നവ്റ്യുറം റോക്കിയുമാണുള്ളതു”. * 

ഈ പ്രദേശം തെക്കു_പടിഞ്ഞാറന് ഏതൃവാണിജ്വവാത 

ഞങളുടെ സഞ്ചാരവിീഥിയില് കിടക്കുന്നു, കാററിന്നഭിമുഖ. 

മായ പവ്ൃതപ്പദേശങ്ങളുിലെല്ലാം മഴ നല്പവമ്ല്ുമുണ്ടു'. എ. 

ന്നാല് താഴ വരകളും പീഠഭൂമികളം ഐക്ൃരാജ്ൃഞ്ങളു ടെ. 
ന വഞ്ചി മതിരത്തുള്ളതുപോലെത്തന്നെ, യാം വ്വ.. 

ദേധങ്ങളാകയാത്, അവിടങ്ങളില് 2൦ കറവാകുനു, “ഗോ. 
ത്മ പസഫിക്ക്” ഡ്ധിഫ്ട എന ഉ.ഡ്ലൂജല പ്രവാഹത്തി 
ഒരെ സര്റ്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു തീരപ്രദേശം ശൈത്വ്യാധിക്വം 
അാനഭവിക്കുന്നില്ലം “ഗഠാംഫ്”സ് ട്രീം "മുലം ബ്രിഴീഷ” ദ്വ 



ട്ടു ഫൈറസ്ത്ൂഠം മോ ശാസ്റ്റം 1 

വുകക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ഈ സവഘടത്തില് ഭാ നസ്ൂരിക്കുക. 

മഴഡയുള്ളതുകൊണടു മലകളെല്ലാം വൃക്ഷബഹുലങ്ങളാണു. 

8 ദവതാരം, പ പയി൯ന് മുതലായ വലിയ റു 
പ എഴ്ള്ത ബംമംടം..ം യം. ..ട 

ളള 

3 1[.ഡ്രെറ്ഴോറിസ്തടക 

൨.൦ സമര് പ്്ാകപായിക രം) ഞര 

൪ ൭ വ്വംപസാഷിക തുള ്റുണ്ടെകംക്കുങ്ങള് 

പടക്കേ അമേരിക്ക_പ്പാകൃതവിഭാഗങ്ങറം. 

ഫുവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. മലകളിലെ മരങ്ങ€ം മുറിച്ചും പക 

ക ടി ഒഴുക്കി, തുറമുഖങ്ങളില് എത്തിക്കുന്ന തടി വ്വ 



്് 

സായം ഇവിടെ സധ്ൃപ്രധാനമാകുന്നു, ഈ വ്യവസായം അ 

ടത്തകാലത്തു” അത്ഭുതകരമാംവഴ്ട്സും അഭിവൃദ്ധി പ്പെടിട്ടമ 

ഒട്ട. ഐക്വരാജ്യങ്ങളിലെ വൃക്ഷവിഹീനങ്ങളായ പ്രെയറി 

.ക€ം പൂല്യാധികം ഉപര്യാഠാബപ്പുടത്തി വന്നതോടുകൂടി അ 

വിടേക്കും, ആസ്ര്േലിയയിലേക്കും, ഏഷ്യയുടെ കിഴക്കന് 

ഛരാജ്ൃങ്ങളുിലേക്കും മറവം മരം കയററി അയക്കപ്പെടുന്ന: 

ഐഐക്വരാജ്യങ്ങളിലെ പവ്യൃതതടംപോലെ, ഇഈപ്പദേശ 

ത്തിലെ പല്യതതടത്തിലും പലജാതി ലോഹങ്ങളണ്ടു'. അവ 

യില് പ്രധാനം സ്വണ്ണുവും ചെമ്പുമാകുന്നു. സ്വണ്ണും ഫ്രെയി 

സര് തടത്തിലും, കുളുംബിയ തടത്തിലും, യൂക്കോണ്തടത്തി 

ലെ “ക്ലോണ്ഡൈക്കു്?” ജില്ലയിലുമാണു സുലഭമായുള്ളത്ൂ”ം 

വെള്ളി, ഇയും, കല്ലൃരി, പെടരോക്ളിയം ഇവയും പലേടങ്ങ 

ഏിലായുണ്ടു”. 

' മീശ്പിടുത്തം പ്രകൃത്വാ ഉള്ള മറെറാരു തെഠഗഴിലയ 

കുന്നം സാല്മണ് എന്ന മത്ഡ്യം ഈ പ്ദേഗത്തിലുള്ള നദി 

കളറിലും ശാന്തസമുദ്ത്തിലും ധാരാളം കണ്ടുവരുന്നു, നദിക 

കിലും കടലിലുമള്ള ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങളെ പ്പിടിച്ചു, ഉണ്ച 

ള്൭ി ടിന്നി ലാക്കി ലോകത്തിന്െറ നാഗനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും 

കയററി അയക്കുന്ന “മത്സ്യവ്യവസായ?മാണു” ഇവിടെ പ്ര. 
യധാനമെന്നു പറയാം. ഇതുകൂടാതെ, ആപ്പ്പിഠംസ്സ്, ചെറ് ക 
ബബ മുതലായ ഫലവഗ്ഗങ്ങം ഉണ്ടാകുന്ന മതോട്ടങ്ങം ബ്രി 

്ീഷ” കളംബിയയിലെ താഴ്വരവ്വദേരങ്ങളില് ഉണ്ടു”. 

ബ്രിട്ടീഷ്” കുളംഖബിയയും കനഡയുടെ ഇതരഭാഗത്ങ 

൦ തമ്മിലുള്ള സ്വൈരസമ്പക്കത്തിനു റോക്കിപധതത്കങം 
ഡലിയ പ്രതിബന്ധമായിക്കിടസനിരു ന്നു. ൫ ന്നാല് ഇപ്പ്പയോം 
ട്ട വലിയ തീവണ്ടിപ്പാതകഠം ഈ പ്രദേശങ്ങളെ കടി 
ഏയാജിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു'. റോക്കി പവ്യതങ്ങളെ മുറിച്ചു കടന്നു 
“പോകുന്ന ഈ പാതകം പണിയുവാന് വളരെ പണച്ചില. 
ഷും അത ദ്ധധാനവും വേക്ടിവന്നിരിക്കുംം ഇതില് “കന ഡി 
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യന് പെസഫിക്കു' റെയില്വെ? വാന്ദ്കൊവര് രൂറമുഖത്തു. 
നിന്നം “കനഡിയന് നാഷനല് റെയില് വൊ" വൃപ്പൂര്ട്ടു” തൂ൨. 

മുഖത്തില് നിന്നും പ്പറപ്പെട്ടു, റോക്കിയെ രണ്ടു ദിക്കില് മുറി 

ചു കിഴക്കോട്ട ന അത് ലാന്മിക സമുദ്രതീരം വരെച്ചെ. 
ലന്നു. 

വാ൯കൊവര് ദ്ധീപിലുള്ള. “വിക്ലേ റിയ? പട്ടണമാണ് 

ബ്രിട്ടീഷ” കുളംബിയയുടെ തലസ്ഥാനം, അവിടെ ഒരു ന 

ല തുറമഖവുമണ്ടു. 

തുന്മിരപ്രദേശവും കോണിഫഠസ്റ്റ് 
ഷാടടകളുട 

കുനഡയുടെ വടക്കു ആര്ടിക്ക" സമുദ്രത്തില് അസംഖ്വം 

ദ്വീപകറം കിടക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം അധികകാലവും മഞ്ഞു 

മുടിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട ജനാധിവാസയോഗ്വങ്ങളുല്ല. എ 

നാരി ഇവിടെയ്യം ജനങ്ങളണ്ടു'. ദുല്ലഭം ചില എസ്ലിമോസ്സ്റ് 

അങ്ങിങ്ങായി പാത്്രുവരുന്നു. ഒരവര് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരി 

രില് കാണുന്ന ഹിമം കത്തിക്കുഴിച്ചു്' ആ കുഗികളില്് നിന്നു. 

മത്ഡ്ൃവം പിടിച്ചു അതു ദക്ഷി ച്ചു ഉ പജീവിക്കുന്നു. ഇയ ദ്വ" 

പകഠാക്കു തെക്കു കിടക്കുന്ന വന്കരയുടെ വടക്കെ അററമാണു 

തുറവി രപ്രടദഠം. വൃക്ഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തഈ പ്രദേഠാത്തില് 

ജനത്ങളും കുറവാണു്. ഒരുവിധം ഫലശ്രുന്യമായരുകൊണ്ടെ 

ഈ പ്രടദശത്തെ ഇപ്പം “ബാരണ് ടെറിട്ടറി? എന്നു വിളി 

ചൂവരുന്നു. തൃന്ദിരയില് തെക്കോട്ടു നിങ്ങും തോറ൨ം പല്ലക. 

കൂം ക്രമേണ വൃക്ഷങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു,” പിന്നെ കോണ, 

ഫ്രസ്സ് കാടുകളായി. 

കോണിഫറസ്സ' കാടകം അലാസ്ക, മുതല് ലാബ്ബഭഡാര്:- 

വരെ കിഴക്കു പടിഞ്ഞാ൨” ഒരു വലയമായി കിടക്കുന്നും ഈ 

കാടുകഠാ തെക്കേഴറു മഥാതടാകുങ്ങറാം വരെയും ചെല്ലുന്നണ്ടു 
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ഈ കാട്ടകളില് കണ്ടുവരുന്ന രേജമചമ്മമുള്ള മൃഗങ്ങളെ വേട്ട 

യടി അവയുടെ രോമപചധ്മം (1) യൂറോപ്പ്യന് രാജ്വങ്ങ 

കിലേയ്യച കയററി അയക്കുന്നു. ഇതു വളരെ അദ്ധവാനമു ള്ള. 

താ ണെങ്കിലും ആദായകരമായ കച്ചവടമാണ്. “ഫഡ്സന് 

ബെ” തീരത്തുള്ള തൂറമുഖങ്ങളുിില്ക്ടടി “ഫര്? യൂറോപ്യന് 

രാജ്വങ്ങളിലേയ്യച കയററി അയക്കുന്നു. ഫര്കച്ചവടത്തി 

ന്റെ ആവശ്വത്തിനായി ബ്രിടനില് ഹേഡസന് കമ്പനി? 

എന്നൊരു കമ്പനിതന്നെ സ്ഥാപിതമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 

കഹഫഹഡ്സന്ബെ തീരവ്വദേശം മുഴുവന് ഈ കമ്പനിയുടെ അ 

ധ്ീനത്തിലുമായിരുന്ന. പിന്നീട്ട് ഹഡസന ബെ ടെറിട്ടറി 

എന്ന ഈ പ്രദേശം ബ്രിട്ടീഷ” ഗവമ്്മേണ്ടു വിലക്കുവാങ്ങി. 

രോമചച മ്മമുട്ള മുഗ അറം ഇപ്പ്പോഠം ചുരങ്ങി വന്തതുടങ്ങിയതു 

കൊണ്ടു ഫര്കച്ചവടവും ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയിരി ക്കുന്നു 

വനവലയത്തില് ഏററവും പ്രധാനമായുള്ളതൂു തടിവ്ൃ 

വസായമാകുന്നു. മഹാ തടാകങ്ങളുടെ സമീപപ്രദേശമാ 

ണ് ഈ വ്വവസായത്തിന്്െറ കേന്ദ്രം. രീതകാലത്തില്, ഭൂമി 

മുഴുവന് മുന്നും നാലും താടി കനത്തില് മഞ്ഞുമുടിക്കിടക്കു 

സ്വോഠം വൃക്ഷങ്ങക്ചെ മുറിച്ചിട്ട തടികളാക്കുന്നും മരത്തടിക 

മെ മഞ്ഞിന്മീതെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നദികളില് എ 

ത്തിക്കുന്നു. മത്തിനന്െറ ഉ.പരിഭാഗത്തു വഴുക്കലുണ്ടാകകൊണ്ടു 
ത്ടികഠം ന്യു എളു പ്പമായിരിക്കും.- 

നദിക്ളില് എത്തിയ തടികറം മഞ്ഞു” ഉരുകുന്നതുവരെ അ 

വിടെ കിടക്കുകയും മഞ്ഞുരുകിയാല് നദികളില്ക്കടി ഒഴൃക്കി 
തുറമുഖത്മളിലേക്കും ഇയപവ്വമില്ലകളുള്ള പട്ടണങ്ങളിലേക്കും 
കൊണ്ടുപോകയും ച്ചെയുന്നും ഈദു മില്ലുകം ജലഠാക്തി ലവ 
ഷയ്ധോഗിക്കാവുന പലേടങ്ങളിലും കാണാം. ഈ വശനവലയ 

ത്തില് ഇള. ജലഠക്തി മഴു വനും ഇപ്പ്പോറും മുപയോഗപ്പെ 
ടുത്തിക്ക ഴി ഞ്തിട്ടില്ല. 

മഡാ രതാിടഠഥാംണ്ഞമു ളുടെ വടക്കടാഗത്തു, ലോകസനത്ആയം 
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ധാരാളമായുണ്ടു'. എന്നാല് അതും മുഴുവന് ഉപം യാഗിച്ചുതു 

ടങ്ങിട്ടില്ല. നിക്കല്, ചെമ്പു”, ഇരിമ്പും, കല്ക്കരി, വെള്ളി 

സ്വണ്ണും എന്നീ ലോഫങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാണപ്പുടുന്നും 

കനഡയാിര: ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വണ്ണത്തില് മുക്കാലം ത്തി 

ല് അധികം ഈ പ്രദേശത്തുനിന്നാണു കിട്ടുന്നതു”. ഭാതുപോ 

ലെത്തന്നെ ലോകത്തില് ആകെകിട്ടന്ന നിക്കല് ലോഹത്തി 

ല് മുക്കാലംരാത്തിലധികം ഈ പ്രദേശത്തില്നിന്നുത മില് 

ണ ഖനനം ചെയ്യേടുക്കുന്നുതു”. 

ശൈത്വ്വാധിക്വം നിമിത്തം ഈ വനവലയം കൃഷ്മിക്കെയ 

ടും പററിയതല്ല. ഭൂമി ഫലവത്തായിട്ടള്ളതുമല്ല. അതുകെയ 

ണ്ടു ലോഹഖനനവും തടിവ്ൃയവസായവും ഇവിടെ പു 

ഷ്ടിപ്പെട്ട വരുവാന് മാ്ുമുള്ള. 

നൂ ഫണ്ട് ലണ്ടു” ദ്വീപു, വേറിട്ട കിടക്കുന്നു എങ്കിലുക്െ 

വാസ്ൂവത്തില് ഈ വനവലയത്തിന്െറഒരുഭാഗംതനൊയയ 

ണം ഇരിമ്പു, ചെമ്പു മുതലായ ലോഹങ്ങ൦ം സമദ്ധിയായു 

ണ്ടു”. ഉഠാപ്രദേശങ്ങളിലെ മലക൦ം വൃക്ഷസ ന്ൃുണ്ണുങ്ങളായതൂ 

“കൊണ്ടു”, ഇവിടെ തടിവ്വവസായവും കടലാഡ്ഡവ്യവസായ 

വും വടക്കുന്നുണ്ടു”. എന്നാല് ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് 

കള തു മത്ഡ്യവ്യവസായമാകുന്നു. ദ്വീപിന്്െറ കിഴക്കെ തീരം 

മുഴുവനും മീനന്പിടുത്തക്കാരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളു ണു”. ദവീ. 

ചിറ തെക്ക_കിഴക്കായി “ഗ്രാന്ഡ് ബാങ്ക”സു”? എന്നു 

ആഴം കുറഞ്ഞ ഒരുഃ പ്രദേശമുണ്ടു 'ം ഈ പ്രടഭദശം ഒരു കാലത്തു 

സമതലമായ കരയായിരുന്നു എന്നും, പിന്നിടു സമുദ്രത്തില് 

രതൃണ്ടു പോയതാണെന്നുമാണു ശാസ്രുജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായ 

ഈയ ഗ്രാന്റ് ബാദം*സു മീന് പിട്ടത്തത്തിനു ലേോധകത്തില് വെച്ചു 

ഏററം സൌകയ്യപ്പെടതം, മത്സ ഏററവ ധ 

കം നടക്കുന്നതുമായ പ്രദേശ മാകുന്നു. “കോഡു ' എന്ന ഒരുരാരം 

മത്ഡ്യമാണു' ഇവിടെ പ്രധാനം. മരു൩ യുപയാഗിക്കുന്ന 

മീനെണ്ണ (൨ഠഠ 1.൦ 01) ഈ മത്സൃത്തില് നി നാണു. 

ക 
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ന്ന”. മത്ഡ്വം അധികവും കയററി അയക്കുന്നതു യൂറോ 

പ്യിലെ തെക്കന് രാജ്വങ്ങളി ലേക്കും തെക്കെ അമേരിക്കയ 

“ചെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമാകുന്നും ദ്വീപിന്െറ തലസ്ഥാനമായ 

സെന്റ” ജോണ്സ് പട്ടണത്തില് ഒരു നല്ല തുറമുഖമുണ്ടു””.. 

ഇതു മത്സ്യവ്യവവസായത്തിന്്ററെ കേന്ദ്രവുമാകുന്നും 

റം 
ടം 

അഭ്ധ്വായം 14. 

കനഡ (തുടച്ചു) 

പ്രെയറികറഠാ 

വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ സസ്വവിതാനം കാണിച്ചിട്ടു 

ആള പടം സോക്കി പ്രെയറികളുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുക. 
വന്കരയുടെ മദ്ധൃത്തില് റോക്കിപധൃതംവരെ വ്വാപിച്ചി 
രിക്കുന്ന  വൃക്ഷവിഹീനമായ പ്രെയറികളുടെ തെക്കുഭാഗം. 

എക്വരാജ്യങ്ങളിലും വടകഒടാധഥം കനഡയിലുമാണു കിടക്കു 

നതു. തെക്കുഭാഗത്തെപ്പുററി, ഐഐക്വരാജ്വങ്ങളിലെ കമ 

ഷികപ്രദേശത്തെ വിവരിക്കുമ്പോഠം പ്രസ്താവിച്ചിട്ട ണ്ടു. ൨൭ 
ട39ഭാധം, തഅാതായതു കനഡയിലുള്ള ഭാഗം, കിഴക്കു വിഹി 
പ്പെഗു” തടാകം മുതല് പടിഞ്ഞാറ, റോക്കിയുടെ അടിവാരം 

വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഈപ്രദേശം വടക്കോട്ട കോ 
ണഫറസ്റ്റ് കാടുകഠംവരേയും എതുതുന്നുണ്ടു”. പ്രെയ റീഡ് 

ഒരു സമതലമാണെങ്കിലും എല്ലാ ഭ്രഗവും ഒരേ ഉയരമുള്ള 
ഫലം പടിഞ്ഞട്ടേ പടിഞ്ഞാട്ട്” ഉയരംക്കടി പല പതനങ്ങ 
ജറയിട്ടാണു കിടക്കുന്നതു”. വിഹിപ്പെഗു” തടാകത്തിന്റെ 

ച്ടിഞ്ഞാ൨ “റെഡ്” നദീ?തടം ഉയരം എൃററവും കുറഞ്ഞ ത്ത 
ജ്ൃത്തെ പതനവും, അതിന്നും പടിഞ്ഞാറ” അല്പം ുയതം 

കടിയ മണ്ടൊമത്തെ പതനവും, അതാിന്നം പടിഞ്ഞാഠവ രേമ 
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ഒഴിവവ്വതംവരെ അതിലും ഉയരംകൂടിയ മൂന്നാമത്തെ പത 

ഡവുമാകന്ന. ഇതില്, ഒന്നും രണ്ടും പതനങ്ങളിലാണു 

ശഗോതമ്പുശൃഷി ഏററവും അഷ്ധികം നടക്കുന്നതു. മുന്നാമ 

ത്തെ പതനത്തില് മഴ നന്നേ കറവായതുകൊണ്ടു, ജലസേചച. 

ന സെകയ്യങ്ങഠം ഏപ്പെടുത്തീട്ട ള്ള ചിലേടങ്ങളില് മാരൂര്മേ 

കൃഷി ചെയ്യാന് സാധിക്കുന്നുള്ള. ഈ പതനത്തില് അധി 

കംഒാഗവും മേപ്പില് സ്ഥലമായുപ യാഗപ്പെടുത്തുന്നു 

ഒപ്രെയറികളില്, കാല വ്ൃതവ്വാസമനുസരിച്ചു ശകൈത്വാ- 

ഡ്വിക്വവും ഉ ഷ്ണ്ാധിക്ൃവു മുള്ള. “കോണ്ടിനന്റല്" കാലാവസ്ഥ 

യാനെള്ളതു”. മഴ കായ്യമായി ഉ.ഡ്ഡുക്കാലത്തു പെയുന്നു. ക. 

ഇക്കുരാഗത്തു' ഏകദേശം 15 ഇഞ്ചു മഴയുണ്ടു'. പടിഞ്ഞാട്ടു 

നീങ്ങുന്തോ൨ം മഴ കുറഞ്ഞുവരുന്നു. പ്പെയറീസ്റ്റിലെ കാലാ 

വസ്ഥയും മണ്ണും ഗോതമ്പകൃഷിക്കു' ഏററവും മുപയുക്തമ് 

യിട്ടള്ളതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു” അടുത്ത കാലത്ത” ഇവിടെ. 

ഈട കൃഷി ക്രമാതീതമായി വഭ്ധിച്ചവന്നിട്ടുണ്ടു്. 1900ല് 

ഇപ്പ്യോ€ം ൭ള്ളതിനന്െറ പത്തിലൊരംരം സ്ഥലം കൃഷിക്കുപ 

യോശപ്പെ ടത്തിയിരുന്നില്ലം പ്രെയറീസ്സു സ്പ(ലെ ജനസാഖ!" 

ഒരു ഇരുപതു കൊല്ല ങ്ങ€ംക്കുള്ള ല് അഞ്ചിരടി വദ്ധിച്ചിടട ണ്ട്. 

പ്രെയറികളുടെ വിസ്പയനീയമായ ഈ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള ൮൮ 

ഡാന കാരണം തീവണ്ടിപ്പാതകളുടെ ആധി ദാവമാകുന്നും. 

ക ഷിസ്ഥലങ്ങളു. ട്രേയും ജനസംഖ്വയുടേയും മ 

കൂടേയും അടിക്കടിയുണ്ടായ വദ്ധന.ര്വാരതമ പ്പെടുത്തി നോ 

ക്ഭന്നതു രസാവഹമായിരിക്കും. ഇവയെ രേഖപ്പെടത്തിടട ഒ. 

ഡയഗ്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. റ 

മാനിടേഠോബ, സസ്മച്വിവന്, ആല് ബട്ടം എസ്സ മുന്ന. 

സം സ്ഥാനങ്ങളാണ് ' പ്രെയറികളില് ൭. ാംപ്പെടിടടുള്ളതു” ം ത്തു: 

അിരല്ി, ആഅഭബ്ട്ടയുടെ വടക്കുഭാഗം മാത്രമേ പി 

തക്കുഭാഗം മേവ്വില് സ്ഥലങ്ങളുാണു . 2൨൨ 

പ്ലെടുത്തുന്നു്ല്രം ൭ 
ഷി ഉരജ്ജിതമായി ന 

രണ്ടു സംസ്ഥാ നഞമിലും ഗോരമ്പുകൃ 



1! 7 പ് 

ല് 
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.ടന്നവരുനന. ശഗോതമ്പുകൂടാതെ, ബാര്ലിയും യവവും കൃഷ്കി 

ഒച്യ്യുന്ന ഒടു". കേവലം കാഷികപ്പദേശമാഠായ പബപ്രെയറിക 

തില് ലേഹസമ്പത്തു കുറവാകുന്നു. അരതുകൊണ്ടു വ്യവസായ 

ചം 4൧- 76 

റില് മദ്ധനീംം നാഴിക ദാ കാ തക് 

78 

പി ത്ത ട്ര ൮90 7 

| 

[തന്തി തത്ത്ത്തത്തത്തത്തു 

തപ്രയറികളിലെ വിസ്മയനീയമഠയ അഭിഖൃദ്ധി 

ടക. 

6. 

കിം പം ളം പ പവം: കു. 

90൦ വിശേഷിച്ചെന്നും ഇവിടെയില്ല. എന്നാല് ലോഹസ 
റുയം ആവശ്യമില്ലാത്തതായുു് പാല്വ്ൃയവസായം മാരൂട 
തഅടന്നുവരുന്നണ്ടു”. 

ലി 
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ൃഷ്ധി സ്ഥലങ്ങളുടെ വടുപ്പും മൂലവും വേലക്കാരുടെ: 

ഉദൌര്ല്ലഭ്ൃംമൃലവും പ്രപെയറികളിലെ* കൃഷിപ്പുണിയെല്ലം 

യന്ത൬ൂ(സഫഹായം കൊണ്ടു നടത്തേണ്ടിവരുന്ന. നിലം ജളഴന്൩: 

തും, വിത്തു വിതക്കുന്നതും വിള കൊയ്യുന്നതും കററ കെട്ടുന്ന 

തും മെതിക്കുന്നതും എല്ലാം യന്ത്രങ്ങളുാണു ചെയ്യുന്നതു. ' കൂ. 

ഷിപ്പണിയെല്ലാം യാന്ത്രികമായതുകൊണ്ടു കൊയത്തും മെ 

ത്തിയും മറവ൨ം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്നുള്ള. ല് കഴിയുന്നു. 

കൊയ ത്തു കഴിഞ്ഞാല് ധാന്വമെല്ലാം ഐലി വേററര്൪ 

കെട്ടിടങ്ങളില് ശേഖരിക്കുന്നു. മുഴു വന് ശേഖരിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് 

റ്രാന്വം ഈ പ്രത്യേകതരം പത്ത യങ്ങളി ല്നിന്നു മോട്ടോര്. 

വാഫഹനങ്ങള്കിലേ ക്കു” ( ലോറികളിലേക്കു)പകത്തി സുപ്പീരിയര് 

തടാകതീരത്തുട്ക പോട്ട്” ആര് രുര്"ച പോട്ട” വില്വം എന്നീ 

തുറമുഖ ങ്ങളി ലെത്തിക്കുന്നു. ഈ തുറമുഖത്തിലും ഏലിവോറര്? 

കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടു'. മോട്ടോര് വാഹനങ്ങളില്നിന്ന ധാന്യ 

നേരിട്ട് ഈ പത്തായങ്ങളിലേക്കു പകത്തുകയും, പിന്നിട്ട് 

അത്ധിടെനിന്നു കപ്പുലില് കയററി തടാകങ്ങംം വഴിയായും. 

സെന്റ” ലോറന്സ് നദിവഴിയായും യൂറോപ്പപിലേക്കയക്കു 

കായും ച്ചെയുന്നം ചാക്കുകള്രോ മറ സാമഗ്രികകേശേഠ ഇല്ലാ: 

ഒത, വാഹനങ്ങളില്നിന്നു ധാന്യം “എലിവേററ൪? കെടിട. 

ക അതതില് നിന്നു വാഹനത്തിലേക്കും നേരിട്ട പക. 

ത്യവാന് പ്രതേകം സൌകയ്യങ്ങളോടു കുടിയതാണു അത്തും: 

രം കെടടിടങ്ങം. 

പ്രെയറീസ്സറി ചുണ്ടാകുന്ന ശോതേയ്ലെല്ലാം പ 

യിക്കല്ല കയററി അയക്കുന്നതു'. സെന്റ ലോറന്സ് നദിമു. 

ഖത്തു കൊല്ലത്തില് 5 മാസത്തോകം മഞ്ചമിനെറ ഠല്വമണ്ടു.ം. 

ഈയൊരു വഴിക്കു മാത്രം കച്ചവടം നടത്തുന്നതായാല് മ 

ഞ്ഞുകാലം തടങ്ങുനതിനു മുമ്പ ധാന്വം മുഴുവനും കൊണ്ട 

പോയിക്കഴികയില്ലം അത്രയ്മ, ധികം ഗോതന്ു പ്രെയറികു 

കില് കൃഷി ചെയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട ഹഡ “സണ് 
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ഉറാക്കടതവഴിയായും പഞശ്ചിമരതിീരം വഴിയായും കൊണ്ടെ 

പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നും നെല്സന് നദീതടത്തില്ക്കുടി ഹ 

] ഡസന് ഉഠാക്കടല് തീരത്തിലേക്കു” ഒരു ര്രീവണ്ടിപ്പ്ാത ഇതി 

നുവേണ്ടി പണിച്െയ്തിട്ട ഒട”. നദീമുഖത്തു സ്ഥിതി ചെയുന്ന 

നെല്സന് തുറമുഖം കുറച്ചുകാലം മാത്രമേ ഹിമബാധയില്ലാ 

തെയിരി കീയുള്ള. അതു പ്രെയറികളിലെ കൊയ ത്തുകാല 

ത്താണതാനും. അതുകൊണ്ടു” ഇക്കാലത്തു പ്രെയറികളില് 

നിന്ന ഗോതമ്പു” തീവണ്ടി മാശ്ൂമായി ഈ തൂറമുഖത്തിലേ 

ക്ം അവിടെനിന്നു കപ്പല് കയററി ഹഡ”സ൯ ഉ രാക്കടലില് 
കൂടി തത് ലാന്തിക്” സമുദ്രത്തിലേക്കും കൊടടെപോകാന് 

സ്പാധിക്കുന്നു. വാസ്പൃവത്തില് ഈ വഴിയില്കൂടി ബ്രിട്ടനി 
ലെ “ലിവര്പ്പുഠം? തുൃറമുഖത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം സെന്റ് ലോ 
റന്സ വഴിയില് കൂടിയുള്ള ദൂരത്തേക്കാഠം 300 നാഴിക കറ 

 വാകുന്നും പശ്ചിമ പ്രെയറികളിലെ ഗോതമ്പു” കനഡിയന് 
ഴ് വെസഫിക്ക് റെയ്ത്൭വ് വഴിയായി ഗാന്തസമുദ്ര തീരത്തു 

ഒള വാനന്കൊവര്൪ തറമുഖത്തി ലേക്കും അവിടെഹിന്നു കവ്വുല് 
കയററി പദ്ഠാമാവഴിയായി ബ്രിട്ടനിടലേക്കും കൊണ്ടുപോ 
കുന്നു. പ്രവെയറികളില് നിന്നു ഗോതമ്പു” യ്ത്ിട്ടനിലേക്കു 
കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ മുന്നുവഴികളും പടത്തില് നോക്കി പ്ര 
ത്വേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണു”. 

പ്പെയറി കം കാഷ്ികപ്രദേശമായതുകൊണ്ടു്” അവിടെ 
പട്ടണങ്ങറം അധികം ഉണ്ടാകാന് അവകാഠമില്ലല്ലൊം ൭ ഒ 
പട്ടണങ്ങ€ാംതന്നെ കേവലം ധന്വേശേഖരം ച്ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര 
ഞ്ങളാകുന്നു. വിനിപ്പെഗു” ആണു" ഏററവും വലിയ പട്ടണം, 
അവിടെ മുന്നലക്ഷം ജനങ്ങളേഠള മുണ്ടു”. അമ്പതുകൊല്ലങ്ങം 
ക്കു മുനു' ഈ പട്ടണത്തില് ആയിരം ജനങ്ങ തികച്ചുണ്ടായി 
രുന്നില്ല__അഥവാ, ഇമൊരു കഗ്രമമേം മാ രൂ മായിരുന്ന. കല് 
ഗാരി, എഡ്മന്ണ്ടു”, റെജിന എന്നീ പട്ടണങ്ങം ആവിര്ഭ 
വിപ്പിട്ടു മുപ്പതു കൊല്ലുത്തില ധികമായിട്ടില്ല . ഈ പട്ടണങ്ങ 



ലു 
90 ഹൈസ്ത്ലഠം ഭ്രമഠാസ്രും 1] 

ില്കൂടി പോകുന്ന തീവണ്ടിപ്പ്ാതകഠം ശഹോക്കുഥം വിഹി 

പ്പെഗു', എട്ട പാതകംംകൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ത്ധദെഷനാക.നം 

ഏററവും വിലപിടിച്ച ഗോതമ്പുനിലങ്ങളുടെ മഭ്ധ്യത്ത്'ലാ 

ണു ഈ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയുന്നതു '. കരല്ുഗാരിക്കു ൧൨൨൭ 

മേധ്വില്സ്ഥലങ്ങറം മാത്രമേയുള്ള. മറവരണ്ടെ പട്ടണങ്ങളും 

ശഗേരോേയു വയലുകളുടെ ഇടയില് തടന്ന കിടക്കുറ്ര. 

സെ൯റ- ലേോാഠറ൯സ് തടവുഠ 

അത് ലാന്തിക് തീരപ്രദേശവും 

സെ൯റ”ലോറന്സ്നദിയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളില,ം എറി 

തടാകത്തി ശേറയും ഒണ്ടാരിയൊ തടാകത്തിനേറയും, വടക്കെ 

തീരത്തുമുള്ള പ്രദേശം കൂബക്ക ഒണ്ടാരിയെൊ ഏസീ സം 

സ്ഥാനങ്ങളില് ഉറഠാപ്പെടുന്നം അത ലാന്തിക്തീരത്തു കടക്കു 

ന്ന നോവാസ്ന്ലോ ഷ്യം നൂബ്രണ്സ്വിക്ക, പ്രിന്സ് എഡ് 

വേര്ഡ്” എന്നീ സംസ്ഥാനതാളും ഈ പ്രദേശത്തില് ൭0൦ 

പ്വെടുത്താം. കനഡയിലെ ജനസംഖ്യയില് മുക്കാലംശം ഈ: 

പ്രദേശത്താണു” അധിവസിക്കുന്ന തു". എന്നാല്, പ്രെയറിക 

ഉറിലെപ്പപോലെ ഇവിടെ ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി വര്ദ 

ക്കുന്നില്ലം 

സമു ദ്രസാമീപ്വമുള്ളതുകെ ട്ട , ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ 

പ്പെയറികകളിലെ കാലാവസ്ഥയില്നിന്നു വിഭിന്നമാകുന്നു. 

എന്നാല് ശീതളമായ ലാബ്രഡോര് പ്രവാഹത്തിന്ദ്റെസാന്നി 

ദ്രവം ഹേതുവായി ശീതകാലത്തു ശൈത്വൃത്തിന്നു കുറവുട്ടൊകു 

. ന്നില്ല: സെന്റ ലോറന്സ് നദീമുഖം കൊല്ലത്തില് നാലഞ്ചു 

മാസത്തോളം മഞ്ഞു മൂടിയിരിക്കും. അതുകൊട്ടെ തക്കാലങ്ങ 

കില് കൃബക്ക, മോണ്ട്രീയല് എന്നീ തുറമുഖങ്ങറം ഉപ യേ 

ഗശ്തന്ങ്ങളായിക്കിടക്കുന്നു. എന്നാല്, അത് ലാന്തിക്തീര 

ത്തുള്ള. സെന്റ് ജോന്, ഹാലിഫാക”*സ് എന്ന തുറമുഖങ്ങറം 
൭ 

ന 

എതുകാലത്തും ഹി മബാധ യില്നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടവയ ണു - 
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കന ഡ.....പ്രെയറികറം ി 

ഗോതമ്പു, ബാര്ലി, യവം, ൭രുളക്കിഴങ്ങു മുതലായവ 
ി യെല്ലാം ഇവിടെ ധാരാള മാ യി കൃഷിച്ചെയുന്നു. ശീതമേഖ 

ലയില് ഉണ്ടാകുന്ന പലജാതി പഴങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകു 

ന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഈവക കൃഷികള്േശേക്കാഥം എല്ലാം പ്രധാ 

' നമായ തൊഴില് പാല് വ്വസായമാകുന്ന. കനഡ്യിലുള്ള. 

പത്തുക്കളിലും ച്ചെമ്മരിയാടുകളിലും മുക്കാലംഠാത്തില് കൂട 

ത്തല് ഇവിടെയാണു വളത്തപ്പെടുടസതു”. വെണ്ണയും പഴങ്ങ 

ള്യം ബ്രിട്ടനിലേക്കു കയററി। അയക്കുന്നു, നോവാണ്യയൊ 

വൃ, നു ബ്വണ്സപിക്ക , ഒണ്ടാരിയൊ എന്നീ പ്രദേരങ്ങ 

കില് ആപ്പ്പിേസ് എന്ന വിമശേഷതരം പഴങ്ങള് വളരുനാ 
_ തോട്ടങ്ങളണ്ടു. 9 

കനഡയിലെ വ്വവസാഥയമത്ങളെല്ലാം ഈ പ്രദേശത്താ 

അ” നടത്തിവരുസതു'. ഗാട്ടകഠം, തോട്ടങ്ങം, ലോഫഹഖ 

നിക, ജലശക്തിക€ം എന്നിവയെല്ലാം കനഡയില് സമു 

ദ്ധിയായുള്ളതുകൊണ്ടു കനഡയില് പലവ്യവസായങ്ങളും 
അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെട്ട വന്നിട്ടുണ്ടു'. ഗോതമ്പു പൊടിക്കല്, മരം 

 ഈന്നമുറിക്കല്, കടലാസ്സണ്ടാക്കല്, എന്നിവയും തൂണിവ്വ 
വസായവും, തോല് വ്യവസായവും, യന്തങ്ങഠം, മോട്ടോര് 

 കാറകഠം, കാഷികോപകരണങ്ങം ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന വ്വവ 
സായധും ഇവിടെ നടന്നുവരുന്നു, നോവാ സ്യോഷ്യയില് 
കല്ലൃരിയു ണ്ടെങ്കിലും വ്യവസായങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്നു” 
അതു മതിയാകുന്നില്ലം അതുകൊണ്ടു", നൃഫര്ണ്ട”ല ണ്ടില് 
നിന്നും ഐക്വരാജ്യങ്ങളില്നിന്നും കല്ക്കരി ഇറക്കുമതി 
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത ലാന്തിക” തിരപ്രദേഠത്തു മീന്്പിട്ടത്ത 

മാണു ഏററവും വ്രധാഗമായ വയവസായം, 
സെന്റ് ലോറ൯സു" നദിമുഖത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 

ല് ക്യൂബക്ക്" ഒരു കാലത്തു ധാരാളം മപ യോഗപ്പെടുത്തിയിരു 
ന തുറമുഖമായിരുന്നു. എന്നാല്, വലിയ കപ്പുലുകഥംക്കു 

_,നദിയിതുകൂടെ “മോണ്ട്ിയല് "വരെ പോകത്തക്കവള്സും ഗു 



8 സ്തം ഭൂമിശധസ്റ്രം 11 

തഠഥതസൌകയ്ക്യം ഏപ്ലെടുത്തിയതോടടകൂടി കൃബക്കിനെറ 

പ്രാധാശ്യം ക്ഷയിക്കുവാ൯തുടങ്ങിം ഇവിടെ തോല്വ്വ്യവ 

സ്ഥയവും തൂുണിവ്യവസായയവും നടക്കുന്നു. കനഡയിലെ ഏ 

ററവും വലിയ പട്ടണം മോണ്ട്റിയല് ആകുന്നു. സെന്റ് 

ലോറന്സ” നദിയിലെ ഒരു ദ്വീപില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 

ഈയ പട്ടണം, നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതമാ 

മ്ങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനമായതുകൊണ്ടു, കനഡയിലെ ഏ 

ററവും പ്രധായമായ പട്ടണമായിത്തീനിട്ടുണ്ടു. ഒണ്ടാ 

രിയൊ തടകതീരത്തു സ്ഥിതിചെയുന്ന “ടൊറൊ 

ണ്ടോ?വൃും അതിന്റെ സ്ഥാനംകൊണ്ടു പ്രാധാന്യം പ്രാപി 

ച്പിട്ടണ്ടു. അവിടെ നയാഗ്രാ വെള്ള ച്പാടത്തിനന്െറ സഹാ 

യംകൊണ്ട പല വ്വവസായങ്ങളു,ം നടത്തിവരുന്നു. ഇരിമ്പു, 

തുണി, മോടോര്കാര് എന്ന് വ്യവസായങ്ങളാണു പ്രധാനം. 

കനഡയുടെ തലസ്ഥാനമായ “ഒട്ടാവാ? ഒട്ടാവാ നദീതീര 

സ്ഥിതിചെയുന്ന. കാട്ടകളുടേയും ജലപാതേങ്ങളു ടേയും സാ 

മീപ്വമുള്ളതുകൊണ്ടു' ഇവിടെ അനുവധ! ഈ ച്ചമില്ലകളും ക 

ടലാസ്സുണ്ടാക്കുന്ന മില്ലകളു മുണ്ടു. 

കനഡ, ലോകത്തിലുള്ള വലിയ വ്യവസായരാ ജ്ൃങ്ങളുി 

ല് ഒന്നായിഴ്ണുണിക്കപ്പെട്ടിട്ട ണ്ട. എന്നാല് കനുഡയിലെ 

കൃഷിയും വ്യവസായങ്ങളും. താരതമ്വപ്പെടത്തി നോക്കിയാ 

ല് ജുതൊരു കാഷികരാജ്യം തന്നെ എന്നു പറയേണ്ടിവരും, 

കനഡയില്നിന്നു പുറമേക്കയക്കുന്ന സാധനങ്ങറം നോക്കു 

ക. അധികം ഭക്ഷണപദാത്ഥങ്ങളു.ം അസംസകൃതസാധന 

ങ്ങളു മാകുന്നു. കയറ൨മതികളില് കാല്ദാഗംപോലും വ്യവ 

സിതപദാത്ഥങ്ങളില്ല. പല വ്യവസിത പദാത്ഥങ്ങളു.: കനഡ 

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുമുണ്ടു . കനഡയുടെ വിദേശവാ ണം 

ബ്രിടനും ഐക്യരാജ്വങ്ങളു മായിട്ടാണു നടക്കുന്നതു. 

ചി 



1 

മം 

ല് 

അദ്യായം 19 

മെക്ക്സിക്കൊ, സെന്ട്രല് അമേരിക്ക 
വെസ്റ്റ” ഇ൯ഡീസ 
മെക്ക”സിക്കൊ. 

ഇന്ത്യയുമായി പലവിധം സാമ്വമുള്ള ഒരു രാജ്യമാകു 

ന്നു മെക്ട്ിക്കൊ. എന്നാല് വലുപ്പത്തില് ഇന്ത്യയുടെ പക്ത। 
മാത്രമേയുള്ള. പ്രജാധിപത്വമുള്ള സംയുക്തഭരണമാണു' ഇ 

വിടെ നടപ്പുള്ളതു”. 

മെക്കിക്കോവിന്െറ മഭ്ധ്യഭാധം 83,000... 9,000 അടി 
ല യരമുള്ള പീഠഭൂമിയാകുന്നു. ത്രികോ ണാക്ടൃതിയിലുള്ള ഈ 
പീഠഭൂമിയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാ൨ം തെക്കും വടക്കും കിട 
ഒന്ന ഒഠാരോ പവ്യതങ്ങളു,ം, പവ്വതങ്ങംക്കപ്പുറം തീരസമത 
ലഞ്ഞങജു മാണുള്ളതു”. ഭൂസ്ഥിതിയില് ദക്ഷിണേന്ത്യയോട്ടള്ള 
സാമ്യം നോക്കുക. മെക്രിക്കന് പീഠഭൂ മിക്കു ഡെക്കന്േ പീറഭ്ര 
മിയുടെ ഇരട്ടി ൭ യരമുണ്ട". പീഠഭൂമിയുടെ വടക്കദാഗം ഐ 
കൃരാജ്യ ങ്ങകി ലുള്ള റോക്കീപവ്ലത തടത്തിലെ പീഠഭൂമിയിൽ 
ലയിച്ചുകിടക്കുന്നു. കോസ്റ്റ് റെയിഞ്ച്” ലോവര് കാലിഫോര് 
ബിയ അദ്ധദ്ധീപില് തെഴക്കാട്ട തുടനാകിടക്നെതാ യിക്കാ 
ണഠം. ഈ അദാദ്ധിപ്യ മെക്സിക്കോവില് ൭ ഠാപ്പെട്ടതാകു 
ന്നും കാലിഫോര്ണിയ ഉ ംക്ടടല് കാലിഫോര്ണിയ താമ്ര 
ഡ്യു ടെ മത ക്കൌട്ടു തുടനന ഭാഗം സമ്ദ്രമഗ്നമായതാണു'. 

ടു റി നം മെക്സ।ക്കോ വടക്കുകിഴക്കന് വാണി ജവാതങ്ങക ടെ ല് ട്ട ' സഞ്ചാരവീഥിയില് കിടക്കുന്നതു കൊണ്ടു കിഴക്കെ തീരത്തില് 
മഴ കൂടുതലായും പീഠട്രമിയില്ും പശ്ചിമ തീരത്തിലും മഗ 
ന്നു; മഴ അധികവും മു റ്ഡ്ുകാലത്താണു പെ 
യ്യുനതു . പീഠട്രമിയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഗവും ലോവര് 
നിയയും മഴ നന്നെ കുറഞ്ഞു മരുയസമ മമായിക്കി 

1 
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.ടക്കുന്നം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാവള്ള. “താര്? മരുഭൂമി 
ഈ സന്ദഭത്തില് നിങ്ങളുടെ സ്മൃുതിപഥത്തില് ഉണ്ടായിരി 

9 ബാം ) 

ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്ചു മെക്്സിക്കോവിനെ മേല്ക്കീ 

യായ 6 പതനങ്ങളായിത്തിരിക്കാം :. 1. തീരസമതലങ്ങം. 

ഒ, 3, 000__0,000 അടി ൭യരത്തിലുള്ള പീറരമിയുടെ ഭാ 

ഗംം 8, 6,000൨4_9,000 അടി കയരത്തിലുള്ള ഭാഗം. 

തൂ ഷ്യ മേഖല ഠകാലാവസ്ഥയു ജമ തീരസമനില ങ്ങളില്, 

മഴ ധാരാളമണ്ടു”. അതനുസരിച്ചു” അവിടെ പനവദറ്ലുത്തില് 

പ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങളും റബ്ച൪ ചെടികളും മഹാ ഗണിവ്ൃക്ഷങ്ങളും 

കാണപ്പെടുന്നു. നേന്ത്രവാഴ, പരുത്തി, കാപ്പി, കരിമ്പ' ഇവ 

കൃഷി ചെയ്യുണ്ടാക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

പീഠഭൂമിയുടെ ഒ, 000.6,000 അടി ഉയരമുള്ള ഭഠഗ 

ങ്ങളില് ശരീതോട്ട്ു മേഖലകാ ലാവസ്ഥയകന്നു. ഇവിടെ ഗോ 

തമ്പു, ചോളം, പുകയില ഇവ കൃഷിചെയുന്നു. ഇവിടെയുള്ള. 

പുല്പ്രദേശ ങ്ങളില് ഞആടുമാടുകക്ശേയും കുതിരകളേയും വള, 

ത്തും . 

ഠീത മേഖലാകാലോ വസ്ഥ യുളള 6,000. ,000 പ് 

ഉ. യ രത്തിലു 2. ഭാഗത്താണു ജനങ്ങ ഏററവും അധികം തി 

്ങിപ്പാക്കന്നതു” , ഓക്കു' മരങ്ങളും, യമ ഇ 

വിടെ പ്രകൃത്യാ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങം. ഗോതമ്പു, ഇ രതുക്ക 

ഗങ്ങു മുതലായതു” ഇവിടെ ക ഷിച്ചയുന്നു. ഈ പ്രദേരത്തുനി 

ന്ന മേല്ലോട്ടുട ഭാഗം ശൈ ത്യാ മിക. നിമിത്തം അധിവാ 

സയേഠഗ്യൃമല്ല- 

റോക്കി പദ്യതതടം പോലെ മെഷ്ണിക്കൊ ലോഹസമ്പത്തു 

മുള പ്രദേശമാകന്നു. ഒഓതുകൊണ്ടു മുനങ്ങകൂടെ മുബ്യ തൊഴില് 

ലോഹഖനനം തന്നെയാണു”. ഇവിടത്തെ ലോഹസമ്പത്താ 

ണലല്ലൊ പുയ്യകാലത്തില് സ്പയി൯കാരെ ഇട അാടാകഷിച്ച 

തു”, ഇവിടെ സവ്ൃപ്രധാനമായിക്കാണപ്പെടന്ന ലോഹങ്ങ€ം 
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. പാഠ്വങ്ങളിലുമാണു കണ്ടുവരുന്നതു". 
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വെള്ളിയും ച്ചെമ്മുമാകന്നു, ലോകത്തില് ആകെ ണ്ടാകുന്ന 
വെള്ളിയി മ പകതിയോളം മെക്ക”സിക്കോവില് നിന്നു കിട്ട 
നാതാണു ; ഇതുകൂടാതെ പെട്രോളിയവും ഇവിടെ ധാരാമൂ 
മുണ്ടു". ഈ ലോഹഖനികളെല്പാം പീഠഭൂമിയിലും പയ്യൃത 

പീഠടഭ്ൂമിയി ല് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മെക്സിക്കോ സി 
ററിമ എന്ന തലസ്ഥാനനഗരധും, ഒമെകിസിക്കോ ഉ രാക്കടല് 
തീരത്തുള്ള “പീറാഴ്രു സ്സ്? ഹന്ന തുറമുഖവുമാണു” ഇര രാജ) 
ത്തിലെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങം. 

സെന്(ടല് അമേരിക്ക 
മെക്ക 'സിക്കൊ മുതല് തെക്കെ അമേരിക്കവരെ നീണ്ടെകി 

ടക്കുന്ന വീതികറഞ്ഞ പ്രദേശമാകന സെന്ട്രല് അമേരിക്ക. 
ഇ പ്രദേധത്തില് പ്രജാ ധിപതവമുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഫോണ്ടെ 
റാസ്സ്? എന്ന ബ്രിട്ടീഡു കോളനിയും ഒ. റാപ്പെടുന്നു, 

ഇറ പ്രദേഥത്തില്, മെക് സിക്കൊവിലെടഃ പാലെ, അധി 
കടഭാഗം പവ്പൃതങ്ങളും സമുദ്രതിരങ്ങളില് സ൩മനിലങ്ങളു മാണു 
ള്ളതു', പവ്യതങ്ങളില് ചിലതു ഭഗ്നിപധ്വതങ്ങളാണു”., ഇ 
വിടെ ഭൂമികലുക്കവും ഇട യ്മചൂണ്ടാകാവണ്ടു. തീരസമനിലങ്ങ 
ളില് മഴ ധാരാള മുണ്ടെങ്കിലും, ജീവിതം ആരോഗ്യകരമല്ല. 
൭ററ്ാധിക്യം നിമിത്തം ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിഷകരങ്ങളായ ചി 
ല പ്രാണികഠം അവിടെ ണ്ടു". ഷണം കുറഞ്ഞ ഉ ന്നതതടങ്ങ 

6൦ അധിവാസയാഗ്വയങ്ങളാണു. അവിടെയാണു ജനങ്ങം അ ധികം പാക്കുനാതുംം കരിമ്പു”, പരുത്തി, നേന്ത്രവാഴ, തെ 
ങ്ങു മുതലായവ തീരങ്ങളിലും, കാപ്പി മലഞ്ചെരിവുകളിലും 
കൃഷിചെയ്യുന്നു. 

 വടക്കെഅമേരിക്കയു ടേയും, തെ മക്കാഠമരിക്കയുടേയും എ 
ററവുംവീതികറഞ്ഞഭാധമായ പനാമാ കരയിടുകകനോക്കക. 
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ഈ കരയിടുക്കില് കൂടി വെട്ടീട്ട ള്ള “പനാമാ തോടു” എത്രയും 

വിസ്മയനീയമായ ഒരു മരാമത്താകുന്നു. 1904_ല് ഐക്വരാ 

ജൃധവമ്മേടട പനാമാ ഗവമ്മേണ്ടിന്െറപക്കല്നിന്നു അരു" 

ലാന്തിക് തീരം മുതല് ശാന്തസമുദ്രതീരംവരെ 10 നാഴിക 

വീതിയിലുള്ള. സ്ഥലം വിലക്കുവാങ്ങി ത്തില് കൂടിയാണ ' 

ഐക്ൃരാജ്യഗവ മ്മേണ്ടു” ഈ തോടു വെട്ടീട്ടള്ളതു”. തേോടിന്നു 

50നാഴികയോളുമേ നീള മുള്ള വെങ്കിലും വഴിക്കു മലംപ്രദേ 

ശങ്ങളു ള്ളതുകൊണ്ടു' ഇതു വെട്ടുന്നതിന്നു അത്വദ്ധവാനവും വ 

കരെ പണച്ചിലപല്പം വേണ്ടിവന്നിട്ടണ്ടു'. ഈത്ോതോട്ടില് പ 

കുതിഭാഗം ഒരു ക്രിത്രിമതടാകമാകുന്ന. ജവിടെയുള്ള നദി 

യില് അണകെട്ടിനിത്തീട്ടഠണ” ഈ തടാകം സനിമ്മിപ്പിട്ടുള്ള, 

തു". തോട്ടില്ക്കടി കയനാഭാഗത്തേക്കു കപ്പ്ുലുകറം കയററ 

നാതും അപ്പൂറത്തേക്കിറക്കുന്നതും തഅതൂട്ടത കരമായ ചിലക്രിത്രി 

മതടാകങ്ങളില് കൂടിയാണു”. ഈ ക്രിത്രിമതടാകങ്ങലംക്കു 

ലോക്ക സ്സ് എന്ന ചേര് പറയും. 

1914_ല് പനാമാതേട്ട തൃറന്നതോടുകൂടി നാവികപ 

ഥങ്ങകൂടെ പ്രാധാന്വത്തിന്നു വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട 

ഒട”. രണ്ടമേരിക്കയുടേയും പുയ്യപശ്ചിമതീരങ്ങഠം തമ്മിലുള്ള 

ദൂരം ചരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന. പഞ്ചിമയുറോപ്വന് തൂറമുഖങ്ങ 

ടം പശ്ചിമ രമേരിക്കന് തുറമുഖങ്ങള്, രമ്മിലുമ്ള. ദൂരവഖും 

6,000 നാഠികയോളം കുറഞ്ഞിട്ടണ്ട്'. അമേരിക്കയിലെ കി 

ക്കന് തൂറമുഖത്മളില്നിന്നു ജപ്പാനിലേക്കും പ്ചനയിലേ 

ക്ജമുള്ള. ദൂരം കുറഞ്ഞതു നോക്കുക, അതുപേഠലെ ഇംഗ്ലണ്ടില് 

നിന്നു നൃസീലണ്ടി ലേക്കുള്ള ദൂരവും കറഞ്ഞിരി ക്കുന്ന. ഐക്വ 

രാജ്ങ്ങംക്കു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാമേം തീരങ്ങളിലുള്ള നാവികു 

സൈന്വങ്ങളെ ആവശ്വമുള്ള.പ്പോഴം സംയോജിപ്പ്ി ക്കുന്നുതി 

ന്നും ഈ തോട സൌകയ്യം നല്കുമ്അണ്ടു”. 

ഇയ തോട ഐക്ൃരാ ജധവമ്മേണ്ടിനെറ അധീനത്തി 

ലഠാണെങ്കിലും, എല്ലാ രാജ്വങ്ങങ്കിലെ കപ്പുലുകഠാക്കും ഗതാഗ 
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തത്തിന്ുപ യോഗിക്കുവാ൯ വിരോധമില്ല. 1922ല് ആകെ 

8 ,000കപ്പുലുകം ഈ തോട്ടില് ക്കൂടി ഗതാഗതം ച്ചെയ്തിടടു ള്ള. 

തില് അധികവും അമേരിക്കന് കപ്പലുകളും ബ്രിട്ടീഷു കപ്പലു 

കരമാ ണു”. & 

വെസ്റ്റ് ഇനുഡീസ്സു: 
റ 

വെസ്റ് ഇന്ഡീസ്സ് എന്ന പേരിന്െറ ആഗമം ന്ങ്ങറം 

ക്കറിയാമലല്ലാ. ഈ ദ്വീപസമുഹത്തില്, കൃബ, ഹെയിററിം 

പോര്ട്ടൊറീക്കൊ, ജമൈക്ക എന്നീ നാലുവലിയ ദ്വീപുക 

ാ ൭. 0ുപ്പെടുന്നു. ഇവയെല്ലാം ൭. ഷ്ുമേഖലയില് വടക്കുകിഴക്കു 

ന്വാണിജ്യവാത ങ്ങളു ടെസഞ്ചാരവീഥി യില്ക്കിടക്കുന്ത കൊ 
ഒട്ട നല്ല മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാകുന്നു. ദ്വീപുകളായതു കൊണ്ടു 

സമുദ്ൂസാമീപ്വമുണ്ടാകയും ശീദ താഷ്ക്കുസ്ഥി തികറം ക്രമീകരിക്ക 

പ്പുടുകയു൦ ചെയുന്നു. കരിമ്പു”, കാ്പ്പി, പകയില, നേന്ത്ര 

വാഴ മുതലായവയാണ് ഈ ദ്വീപുകളില് എല്ലാം പൊതുവാ' 

യി കൃഷിചെയുന്ന സാധനങ്ങം. ഈ ദ്വീപുകളില് ചിലതു 
സ്വതന്ത്രങ്ങളും, ചിലതു ഐക്ൃരാജ്യങ്ങളുടെ അധീനത്തിലു 
കുള വയും, ചിലതു ബ്ര്രി ടന്ന അധീനത്തിലുള്ള വയു മാണു”. 

ഇവയില് ഏററവും വലിയ ദ്വീപു ക്യബയാകുന്നും ഇ 
തെരു സ്വതന്ത്ൂരരാജ്യമാണെങ്കിലും ഐകൃരാജ്യങ്ങളുടെ മേല് 
നോട്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഇവിടത്തെ മൃ ഷി വ്വവസായങ്ങം ക്രു 
മാതീതമായി പോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു”. കരിമ്പും വുകയിലയു 
മാണു” ഇവിടത്തെ പ്രധാനകൃഷികഠാ. ലോകത്തില് ആകെ 
ഉ ണ്ടാകുന്ന കരിന്ധിന് പഞ്ചസാരയില് മുന്നിലൊരുഭാഗം കൃ 
ബയിലാണുണ്ടാകുന്നതു”. ഇതെല്ലാം ഐക്ൃരാജ്വങ്ങളി ലേക്കു” 
കയററി' അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദ്വീപിണ്െറ തലസ്ഥാനം 
പുകയിലക്കും ചുരുട്ടിന്നും വ്രസിഭ്യി നേടിയ “ഹവാന ?യകേ 
നു. ഫെയിററി ഒരു നീ്രൊരാജ്വമാ ണു"; അതുകൊണ്ടു” യാ 
തെരഭിപ്പദ്ധിയും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. പ്പ രട്ടൊറീക്കൊ ഐ 
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ക്ൃരാജ്യങ്ങളു. ടെ അധീനത്തിലാ കുന്നു. ഇവിടെനിന്നു പ്രധാ 
നമായി കയററി അയക്കുന്നതു” പഞ്ചസാരയും, പുകയില 

യും, കാപ്പിയുമാണു”. ജമൈക്ക ബ്രിട്ടനെ അധീനത്തിലുള്ള 
ഒരു ദ്വീപാകന്നു. ഇവിടേയും കരിമ്പിന് പഞ്ചസാരതനെ 

പ്രധാനം. ഒച്ചറിയ ദ്വീപുകകില് മിക്കതും ബ്രിട്ടീഷു” സാ 

മ്രാജ്വത്തി ലുഠംപ്പെട്ടതാകന്ന. ഇതുകളി ലെല്ലാം പൊതുവായി 
മറ൨ ദ്വീപുകളിലെപ്പേോലെ കരിമ്പുകൃഷിയാണു ലുധനേം. 

എന്നാല് “ട്രിനിഡാ ഡു” 7എന്ന ദ്വീപില് അടുത്ത കാലത്തു ധാ 

രാളും പെട്രോളിയം കിട്ടുവാന് തൂട്ീട്ട ണ്ടു”. ഈ ചെറിയ 
ദ്വീപില് നിന്നു” ഒരു കൊല്ലത്തില് കലമേനിക്കു പത്തുകോടി 
ഗാലന് പെട്രോളിയം എടുക്കുവാന് സാധിക്കുന്നുണ്ടു”. 

അദ്ധ്യായം 16. 

ഗതാഗതമാര്ഗ്ഗങ്ങഴെ 

പ്രകൃത സമ്പല് സമുദ്ധമായ കനഡയുടേയും ഐക 

രാജ്യങ്ങളുടേയും അനന്്വസാധാരണമായ അഭിവ്ൃദ്ധിക്കെ 

ല്ലാം അദിസ്ഥാനമായിക്കിടക്കുന്നതു* അവിടെയുള്ള ഗതാഗ 

തമാദ്മുങ്ങളാകുന്നു. സെന്റ” ലോറന്സ' നദിയും അതി നേട 

നുബന്ധിച്ചുകി ടക്കുന്ന തടാകങ്ങളും, മിസ്സിസിപ്പീനദിയും അ 

തിന്െറ പോഷകനദികളു.ം, പനാമാ മുതലായ തോട്ടകളും, 

അനലധി തീവണ്ടിപ്പാതകളു മാണ പ്രധാന ഗതഠധത 

മാളുങ്ങറം. 

സെന്റ് ലോഠന്സ്സസ് നദിയില്ക്ൂടെ മഹാ തടാകങ്ങളു. 

ടെ പടിഞ്ഞാറെ അററത്തുള്ള സുപ്പ്പീരിയര് തടാകത്തിന്റെ പ 

ദിഞ്ഞാറെ തീരംവരെ ചെറിയ കപ്പുലുകഠംക്കു സഞ്ചരിക്കാം, 

ടക്ക വകവുള്ജേടങ്ങളില് വഴിചചരുക്കാനും, ജലപാതങ്ങളുടെ 

ശല്യം കൂടാതിരിപ്പ്പാനും കനാലുകഠാം (വലിയ തേട്ടേകഥു വെ 

| 
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ടീട്ടണ്ട. “വെല്ലെ൯ഡ് കനാല്", “സുകനാല്, “എറീകനാല്? 

എന്നിവയാണു പ്രധാന തോടകം. ഇതില് എറികനാല്, ത 
ടാകങ്ങളില് കൂടിയുള്ള യാത്ര നൂയോക്കിട ലേക്കു തൂടരുവാ൯ന്് 

സൌകയ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ കനാല് അധികം മപയോഗഥപ്പെ 

ന്നതു" സെന്റ” ലോറന്സ്സ് നദീമുഖം മകോണ്ട്രിയല്വരെ 

ഹിമബാധിതമായിരിക്കുന കാലത്താണു”. ഈ നദീതടാ 

കമാറ്റോത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പട്ടണങ്ങറം ഏതെ 

ല്ലാമെന്നു പടത്തില് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഈ മാരമ്മുത്തി 
ല് കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്ന കച്ചവടസ്സറാമാനങ്ങഠം പ്രധഠനമാ 

യി ധോതന്മു'”, ഇരിനും കല്ക്കരി, മരം ഇവയാണെന്ന് 

ഓമ്മവെക്കുകയും വേണം. 

സെന്റ ലോറന്സ്സ് വഴി കിഴക്കു_ പടി ഞ്ഞാവം മിസ്സി 

സിപ്പിവഴി തെക്കു_വടക്കുമായിട്ടാണു കിടക്കുന്നതു". മിസ്സി 
സിപ്പി സെന്റ് പോറാംവരേയും, മിസ്സ്റോറി റോക്കിയുടെ അ 
ടിവാരം വരേയും, ഓഹിയൊ പിററസ്ബഖര്ഥ വരേയും ഥ 
താഥത സെരകയ്യമു ളളവയകേന്നു. ഈ നദികളില്ക്കുടി പോ 
കുനനതായാല് വന്കരയില് റ്റി തൂ കണ്ടു ഉള്ളിലേക്കു പ്രവേശി 
ക്കാമെന്നു പടത്തില് നോക്കി ഗ്രഹിക്കുക. പനാമാ തേടി 

ന്റെ സൌകയ്യത്തേയും പ്രാധാസ്വത്തേയും പററി കഴിത്തെ അ 
ദ്ധ്യായത്തില് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലൊ. 

തീവണ്ടിപ്പ്ാതകഠം കണക്കില ധികം ഉ പയോഗത്തില്, 
വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്വമാകന്നു വടക്കെ അമേരിക. ഇവിട്െയു 
ള്ളേടതേറാശും തീവണ്ടി പ്പാതകം ലോകത്തില് മറെറവിടേ 
യെങ്കിലുമു ണ്ടോ എന്നു സംഠധായമാണെ. വുധ്വ പശ്ചിമതീരങ്ങ 

കൂറിലുള്ള തുറമുഖങ്ങളെ. കൂട്ട 'യോജിപ്പിക്ടന്നതായ അനവധി 
തിവണ്ടിപ്പാതക€ം കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി വി ല ങ്ങനെ പ്പ്യോക 
ന്നും ഇതു കൂടാതെ തെക്കോട്ടും വടക്കേ ട്ടു പോകുന്നു പാതക 
കണ്ടു. കനഡിയന്൯ന് പെസഫിക് റെഷ്ധില് വെ, കനഡിയ൯ 
നാഷനല് റെയില്വെ, യൂണിയന് ആന്ഡ" സെന്ട്രല് പെ 
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സഫിക് റെയില്വെ, സതേണ് റെയില്വെ മുതലായേ വലി 

യ തീവണ്ടിപ്പാതകഠം എവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ട എവിടെ ത്ര 

വസാനിക്കുന്നു എന്നും, ആവഴിക്കു ഏതെല്ലാം പട്ടണങ്ങളി 

മിക്കുടി കടന്നു പോകുസ്സ എന്നും മറവം പടത്തില് നോക്കി 

അറിയേണ്ടതാണെ'. 

തീവണ്ടിപ്പാതകളുടെ വിപുലതത് ന്നെ അവയുടെ പ്രാധാ 

ന്പൃത്തെ പ്രത്വക്ഷമാക്കുന്നു. കാഷിക പ്രദേശത്തേയും വ്വവ 

സായിക പ്രദേശത്തേയും, കാട്ടപ്രദദശത്തേയും സംയോജി 

പ്പ്ിക്കനവയാണു' ഈ പാതകളെല്ലാം. ജലമാഗ്ണുഞ്ങളേക്കാറം 

തീവണ്ടി മാഗ്രുങ്ങഠം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങി 

യ ഹേതുവായി, ജലമാഗ്ലുങ്ങഴം, പ്രത്വേകിച്ചു മിസ്സിസിപ്പീ 

മാറ്റുങ്ങം ക്ഷയിക്കുവാനും തുടങ്ങീട്ടണ്ടു. 

ഠറ൦ 

നം വ ടം പി 
തത്തി യ കം 

വി. വി. പ്രസ്സ്”, തൃശ്ശീവചേരു൪. 
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